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প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ 

আমার আত্মচরিতের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমাদের দেশে রসায়নাবদ্যার 
চর্চা এবং রাসায়ানক গোষ্ঠী গঠনের একটা ধারাবাহিক হাতহাস ইহাতে 'লাঁপবদ্ধ 
হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী আঁভজ্ঞতামূলক সমসামায়ক অথ-- 

নীতি, শিক্ষাপদ্ধাত ও তাহার সংস্কার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি 'বাঁবধাবষয়ক 
সমালোচনা এই পদ্তকের বিষয়বস্তু হইয়াছে । 
বাঙালী আজ জাবনমরণের সন্ধিস্থলে উপাঁস্থত। একটা সমগ্র জাতি মান্র কেরানণ 
বা মসীজীবী হইয়া িকিয়া থাকতে পারে না; বাঙাল এতদিন সেই ভ্রান্তির 
বশবতাঁ হইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ সে সকল প্রকার জীবনোপায় ও 
কর্ক্ষেত্ত হইতে বিতাঁড়ত। বৈদেশিকগণের ত কথাই নাই, ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশস্থ লোকের সাঁহতও জীবন-সংগ্রামে আমরা প্রত্যহ হটিয়া যাইতোছি। বাঙালখ 
যে এনজ বাসভুমে পরবাসী” হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা আর কাঁবর খেদোন্তি নহে, রূঢ় 
নিদারুণ সত্য। জাতির ভাষ্য যে অন্ধকারাবৃত, তাহা ব্টাঝতে দূরদ্ান্টর প্রয়োজন 
হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া আশা-ভরসায় জলাঞ্জীল দিয়া হাত গুটাইয়া বাসিয়া 
থাকলেও চাঁলবে না। 'বৈষবী মায়া” ত্যাগ কাঁরয়া দূঢ়হস্তে বাঁচবার পথ প্রস্তুত 
কাঁরয়া লইতে হইবে। 
বাল্যকাল হইতেই আমি অর্থনৈতিক সমস্যার প্রাতি আকৃষ্ট হইয়াছি এবং পরবতর্ 
জাঁবনে শিক্ষা ও বিজ্ঞানচ্চার ন্যায় উহা আমার জাধনে ওতপ্রোতভাবে 'মশিয়া 
গিয়াছে। কিল্তু কেবল সমস্যার আলোচনা কাঁরয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই, আধাঁশক- 
ভাবে কর্মক্ষেত্রে উহার সমাধান করিতে চেস্টা পাইয়াছি। সেই চেষ্টার ইতহাস 
আত্মচারতে দিয়াছি। | | 
এই পুস্তকখানিকে জনসাধারণের [বিশেষতঃ গৃহলক্ষতরদের আঁধগম্য করিবার জন্য 
চেষ্টার তুটি হয় নাই। নিঃশেধিতপ্রায় ইংরাজাঁ সংস্করণের মূল্য পাঁচ টাকা নিধ্বারত 
হইয়াছল। বাংলা সংস্করণের কলেবর ইংরাজী পুস্তকের তুলনায় 1কি্সিং ব্হত্তর 
হইলেও ইহার মূল্য পাঁচ টাকার স্থলে মান্ত আড়াই টাকা করা হইল। 
পারশেষে বন্তব্য এই যে,.স্মপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীফূত প্রফলল্লকুমার সরকার এই 
প্দস্তকের ভাষান্তর কার্ষধে আমাকে বিশেষ সাহায্য কারয়াছেন এবং বেঞ্গল 
কোমিক্যালের প্রচারবিভাগের শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এ. মৃদ্্রান্ষন-কার্ষের 
ভার লইয়া আমার শ্রমের থেম্ট লাঘব কাঁরয়াছেন। 

১লা অক্টোবর ১৯৩৭। শ্রীপ্রফুলচল্দর. রায় 





প্রকাশকের নিবেদন 

আত্মচাঁরতের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর পনেরো বছর অতত 
হইয়াছে । ইতিমধ্যে প্রকাশনার ব্যয় বহুগুণ বাদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান 
সংস্করণের পৃজ্ঠাসংখ্যাও বাড়িয়াছে। তাছাড়া বহু দহজ্প্রাপ্য চিন্রও 
সাল্নবিম্ট করা হইয়াছে। এইসব নানা কারণে বইখানির মূল্য প্রথম 
সংস্করণের তুলনায় আনবার্য কারণে বাড়াইতে বাধ্য হইয়াঁছি। ব্যয়- 
বাহুল্যের জন্য এইরূপ একখান মূল্যবান গ্রল্থ অপ্রকাশ্য থাকিবে, তাহা 
মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। বাঙাল পাঠকসমাজ শুধু মূলা বিচার না 
কারয়া গ্রল্থ-মূল্য বিচার কাঁরবেন_এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 
আচার্যদেবের শিষ্যগণের অন্যতম ডক্টর জ্ঞ্বানচন্দ্র ঘোষ, ডাইরেকর, 

মুখবন্ধ দয়াছেন, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ । 



ঠা 

হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবশান্ত দেশকে মুস্ত কারবার জন্য যে 
 বৈশ্পাঁবক কর্মপ্রচেস্টায় গিস্ত ছিল তাহাতে আচার্য রায়ের সহানুভূতি 
“ও অন্প্রেরণা কম নহে। আচার্য রায়ের আবাসস্থল সায়ান্স কলেজ 
হইতে গোপনে শৈলেন ঘোষের আমেরিকা যাত্রা ইহার একটি দম্টাল্ত। 

উপানষদে কাঁথত আছে যাঁন এক 'তাঁন বলেন, “আম বহু হইব ।”৮ 
সৃম্টর মূলেই আত্মবিসজনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও নিজের 
চিত্তকে বহ্মানবের দুখের মধ্যে নিমজ্জিত কারিয়া রাঁখয়াছল। 
দেখিয়াছি 'বজ্ঞকানের মায়া কা্টাইয়া তিনি রাজপথে বাহর হইয়াছেন 
ভিক্ষার ঝাল লইয়া। : দুযষোঁগে, সম্তকটে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে 

আর্তের পাঁরল্রাণের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে টা'নিয়া লইয়াছিলেন এই জনসেবার কাজে । ধনীরা 
দিয়াছে প্রচুর অর্থ। সহস্র সহস্র গৃহ হইতে আসিয়াছে ম্দাম্টীভিক্ষা ও 
রাঁশ রাশি বস্ত। দলে দলে যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে তাঁহার পাশে 
আঁসয়া দাঁড়াইয়াছে খুলনা, দামোদর, উত্তরবঙ্গ ও 'বহারে অন্নবস্ন ও 
ওষধ 'বতরণের জন্য। আচার্যদেবের আগমন দুর্গতদের দিয়াছে শান্তির 
প্রলেপন, দিয়াছে এ স্ন্দর ভুবনে বাঁচয়া থাকবার আশা । 

স্বার্থ বাঁলতে তাঁহার অবচেতন মনেও কিছ? ছিল না। দেশের 
দাঁরদ্রনারায়ণের পরিত্রাণের জন্য 'তাঁন আপনাকে 'বিলাইয়া 'দিয়াছলেন। 

 বৈরাগণীর উত্তরীয় পতাকা কাঁরয়া লইয়া এই সর্বত্যাগী বৃদ্ধ, কর্মবর 
মহাপুরুষ জীবনসন্ধ্যায় কালের ভ্রকুটিকে আগ্রাহ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে 
নগরে নগরে ঘ্যরিয়া দেশবাসীকে আহ্বান কাঁরয়াছেন দেশসেবায় জন- 
হিতকর কার্যে নিজেদের উৎসগ্ণীকৃত কাঁরতে। দাঁরদ্র, সূচতা, 
অস্পৃশ্যতা ও পরাধীনতার আঁভিশাপে অসাড় হইয়াছল দেশের লক্ষ 
লক্ষ মন। তিনি সেই অসাড় মনকে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
-সঞ্জশীবত কারয়া তুিয়াছলেন তাঁহার আভনব চন্তাশাস্তর ধারায়। 
তাঁহার আতপ্রাণশীন্তর প্রাচুর্যে দেশের পঙ্গু কমর্কেব্রগুলি চণগল হইয়া 
উঠিয়াছল ৷ 

মর্তের বন্ধনম্যন্ত আচার্যদেবের জীবনগণতা হইতে বাংলার যুবকেরা 
যুগে ষুগে উদ্যমশীল জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া অননপ্রাণত হইতে 
পারিবে এবং বাংলার িল্পক্ষেন্রগুঁলি নিত্য নবতর. প্রেরণা লাভ কাঁরতে 
পারিবে। আচার্ধদেবের ত্যাগের আির্বাণ দশীপ্ততে আমাদের এই মাটির 
মা এই বাংলাদেশ ভাস্বর হইয়া আছে ।* 

অফ টেকনলাজ, খ্াপুর ৪ এভীকনিচ মোর 
 শলোকসেষক' হইতে আনুপ্রিত। 



আচার্ম প্রফলচন্দের আত্মচারত 
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সুচীপত্র 

প্রথম খণ্ড 

আত্মকথা 

জল্ম- পৈতৃক ভদ্রাসন_বংশ-পাঁরচয়-_বাল্যজীবন 
'পলাতক' জামিদার- পারত্যন্ত গ্রাম__জলাভাব_ গ্রামগদাঁল 
কলেরা ও ম্যালেরিয়ার জল্মস্থান 
গ্রামে শিক্ষালাভ--কলিকাতায় গমন-_কাঁলকাতা-_অতণত 
ও বর্তমান রি 
কাঁলকাতায় শিক্ষালাভ রঃ 
ইউরোপ যান্রা-বিলাতে ছাত্রজীবন-__ভারত বষয়ক প্রবন্ধ 
-হাইল্যান্ডে ভ্রমণ .. 
গৃহে প্রত্যাগমন-প্রোসডেন্সি কলেজের অধ্যাপক দন্ত 
বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মীসউটিক্যাল ওয়ার্কস-_ 
তাহার উৎপাত্ত 
নৃতন কোঁমক্যাল লেবরেটার-_মাঁকউরাস নইটইট- 
হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইীতহাস 
গোখেল ও গান্ধীর স্মৃতি ... 
1দবতশয়বার ইউরোপ যারা_ বঙ্গতঙ্গ__বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ 
বাংলায় জ্ঞানরাজ্যে নব জাগরণ 
নবযূগের আঁবর্ভাব- বাংলাদেশে মৌঁলক বৈজ্ানক 
গবেষণা- ভারতবাসীঁদগকে উচ্চতর শিক্ষাবভাগ হইতে 
বাহন্করণ 
মৌলিক গবেষণা-_ গবেষণা বাঁত্ত_ভারতীয় রাসায়ানক 
গোম্ঠী 

ভারতীয় রসান্মন গোস্ঠণ- প্রোসডোন্সি কলেজ হইতে 
অবসর গ্রহণ_ অধ্যাপক ওয়াজ এবং তহার ছাব্রদের 
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বা-্ঞা০পন্ট্িভ্ড 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
জম্ম-্পতৃক ভদ্রাসন__বংশ-পরিচয়--বাজ্যজশীবন 

১৮৬১ সালের ইরা অগস্ট আম জন্মগ্রহণ কার। এই বংসরাট রসায়নশাস্তের 
ইতিহাসে স্মরণীয়, কেননা এ বৎসরেই ক্লুকস থ্যাঁলয়ম” আঁবিন্কার করেন 
আমার জন্মস্থান যশোহর জেলার রাড়ুলি গ্রাম বেতমান খুলনা জেলায়)। এই 
গ্রামাট কপোতাক্ষ নদীতশরে অবাঁস্থত। কপোতাক্ষী ৪০ মাইল আঁকাবাঁকা ভাবে 

ঘুঁরয়া কাঁববর মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ীতে পেশাছয়াছে। এই নদণরই 
আরও উজানে বিখ্যাত সাংবাদক শাশিরকুমার ঘোষের জল্মস্থান পলয়া. মাগুরা 
গ্রামপরে যাহা “অমৃতবাজার' নামে পাঁরাঁচিত হইয়াছে। রাড়ুলির উত্তরাঁদকে 
সংলগন কাঁটপাড়া গ্রাম, এই গ্রামেরই আঁধবাসী ও জাঁমদার ঘোষবংশের কন্যা কাব 
মধুসূদন দত্তের মাতা ।6১) এই দুই গ্রাম অনেক সময়ে একসঙ্গে রাড়যাল- 
কাটিপাড়া নামে আভাহত হয়। 

আমার 'পতা এক শতাব্দীরও পর্বে ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তান 
একজন মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা 'শাখয়াঁছলেন। তখনকার দিনে 'পারসী'ই 
আদালতের ভাষা ছিল। পিতা পারসী ভাষা বেশ ভাল জানতেন, সঙ্গে সঙ্গে 
একট: আরবাঁও 'শিখিয়াছিলেন। তান অনেক সময় বাঁলতেন যে, যাঁদও তানি 
সনাতন হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয্াছেন, তবু কাব হাফিজের 'দেওয়ানা' তাঁহার 
মনের গাঁতকে সম্পূর্ণ পাঁরবার্তত কারয়া দিয়াছে। তিনি গোপনে মৌলবী-দত্ত 
সুস্বাদু মুরগীর মাংস পর্যন্ত খাইতেন। বলা বাহ্ঃল্য, যাদ পাঁরবারের কেহ এই 
ব্যাপার জানিতে পারতেন, তবে তাঁহারা পিতৃদেবের আচরণে স্তাম্ভিত ও মর্মাহত 
হইতেন সন্দেহ নাই। বাড়ীতে লেখাপড়া শেষ করিয়া আমার পিতা ১৮৪৬ সালে 
সদ্য প্রাতম্িত কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। এ কলেজে 
জানয়র স্কলারাঁশপ পরাক্ষার জন্য পাঁড়বার সময়, প্রাসদ্ধ শিক্ষক দেবচাঁর্ 
রামতনু লাহড়শ মহাশয়ের ছাত্র হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। এ সময় 
ক্যাপ্টেন ডি. এল. 'রচার্ডসন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার পিতা 
সাক্ষাংভাবে তাঁহার ছাত্র না হইলেও, তাঁহার ভাব ও চরিন্রের প্রভাবে কিয়ৎ পারিমাণে 
অনুপ্রাণত হইয়াছিলেন। বাংলায় শিক্ষা প্রচারের অগ্রদূত এই ক্যাপ্টেন 'রিচার্ডসন 
কৃত 'পব্রাটশ কাঁবগণের জীবন” (14৮৩৪ ০৫? 30050 9905) শশর্ধক গ্রল্থখানি' 

(১) মধনসদেনের মাতা জাহবণ দাস কাটিপাড়ার জমিদার গোরচরণ ঘোষের কন্যা। 



্ আত্মচারত 

এখনও আমার গনকট আছে। এই গ্রল্থ বহুবার আমি পাঁড়য়াছ এবং এখানিকে 
আম অমূল্য পৈতৃক সম্পদ্রূপে গণ্য করি। 

_. আমার পিতা যাঁদ পাঁরবারক কারণে হঠাৎ বাড়ী চলিয়া আসতে বাধ্য না 
হইতেন, তাহা হইলে তান যথাসময়ে কলেজের শিক্ষা শেষ কাঁরয়া সাঁনয়র স্কলার- 
শিপ পরীক্ষা দিতে পাঁরতেন।(২) আমার পিতা শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া কলেজ 
ছাঁড়তে বাধ্য হইয়াঁছলেন; কেননা, আমার ঠাকুরদাদার তানি একমান্র পাত্র ছিলেন 
(আমার পতৃব্যের সকলেই অকালে পরলোকগমন করেন)। ঠাকুরদাদা যশোহর 
আদালতে সেরেস্তাদারের কাজ কাঁরতেন (তেখনকার দিনে এই সেরেস্তাদারের কাজে 
বেশ অর্থাগম হইত); সুতরাং বাড়তে পৈতৃক সম্পান্ত দেখাশুনা কারবার কেহ 
রাঁহল না। আর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, মধ্সূদন দত্ত এই সময়ে খতষ্টধর্ম 
গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে তৎকালীন 'হন্দসমাজে এক আতঙ্কের সাড়া পাঁড়য়া 
যায়। ঠাকুরদাদার ভয় হইল যে, হিন্দু কলেজের ছাব্রেরা যে সব বিজাতীয় ভাব 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত, সেই সব গ্রহণ কাঁরয়া আমার পিতাও হয়ত পৈতৃক ধর্ম 
ত্যাগ করিবেন। | 

এইখানে আমি আমাদের বংশের ইতিহাস এবং পাঁরপাশর্বক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কিছ পাঁরচয় দিব। “বোধখানার' রায়চোধূরণ 
বংশ চিরদিনই এশ্বর্যশালী, উৎসাহ”? এবং কর্মকুশল বাঁলয়া পারচিত। এই বংশের 
অনেকে নবাব সরকারে উচ্চপদ লাভ করেন এবং যশোহরের নূতন আবাদী অণুলে 
অনেক ভূসম্পাত্ত ও জায়াগর পান।(৩) 

১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে মুসলমান পীরগণ প্রথম ধর্মপ্রচারকসৃলভ 
উৎসাহ লইয়া এই যশোহর অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের পতাকা বহন করিয়াছিলেন এবং 
তথায় লোক-বসতি গ্াঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের ইতস্ততঃ বহ্ গ্রামের 
নামই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য স্বর্প হইয়া. রাহিয়াছে, যথা-_ইসলবমকাটি, মামুদ- 
কাঁট,(৪) হোসেনপুর, হাসানাবাদ (হোসেন-আবাদ) ইত্যাদ। ইসলামের এই 
অগ্রদ্দতগণের মধ্যে খাঞ্জা আলির নাম সর্বপ্রধান। হানিই প্রায় ১৪৫০ খু৭ঃ__ 
বাগেরহাটের নিকটে বিখ্যাত “ষাট গম্বুজ” নির্মাণ করেন। রাড়যঁলর প্রায় দশ মাইল 
দক্ষিণে আর একটি মসাঁজদও এই মুসলমান-পাঁরের নির্মিত বািয়া প্রাসাদ্ধি আছে। 

. সধ্দরবন অঞ্চলে আবাদ কারবার সময়, কতকগুলি লোক জঙ্গল পাঁরজ্কার 
কাঁরতে কাঁরতে কপোতাক্ষণ নদীতশরে, চাঁদখালির প্রায় ছয় মাইল দাঁক্ষণে, একটি 

(২) তখন 'বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। 
(৩) যে সব পাঠক এ সম্বন্ধে আরও বেশ জানতে চাহেন, তাঁহারা সতখশচন্দ্র মিত্রের 

 'যশোহর-খুলনার হীতহাস, পাঁড়তে পারেন। 
(৪১ কাট (কাচ্ঠণ্ড )- সন্দরবনে জঙ্গল কাটিয়া যে সব স্থানে বসাত হইয়াছে, সেখানকার 

অনেক গ্রামের নামের শেষেই এই শব্দ আছে। 
... ওয়েস্টল্যাণ্ডের “২০০০৮ 00. 105 19150010601 163500, ২০ পচ্ঠা দুষ্টব্য। হাণ্টার 
যথাথ্থই বলিয়াছেন,_বাঙালশী জমিদার এই কথা বালয়া গর্ব কারতে ভালবাসেন যে, তাঁহার 
পূর্বপুর7ষ উত্তর অঞ্চল হইতে আঁসয়া জঙ্গল কাটিয়া গ্রামে বসাঁত করেন। যে পূকুর 
কাটাইয়া,' জমি ঢাব কারিয়া বসতি করে সেই এখনও গ্রামের প্রতিঠাতাসবিযাদ্রনা। 



প্রথম পাঁরচ্ছেদ | ৩ 

প্রাচখন মসাঁজদ মৃত্তকার নিম্নে প্রোথিত দেখে; সেইজন্য তাহারা গ্রামের নাম রাখে 
“্মসাঁজদকুণ্ড়”। এই মসঁজদঁটি দোখলেই বুঝা যায় যে, ইহা “ষাট গম্বৃজ"এর 
নর্মাতারই কণীর্ত। | | 

আমার কোন পূর্বপুরুষ জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে বা তাহার দিন পরে 
এই গ্রামে আসয়া বাস করেন। নিকটবতর্ণ কয়েক গ্রামে তাঁহার জায়াঁগর 'ছিল। 
আমার প্রা্পিতামহ মানিকলাল রায় নদীয়া ও যশোহরের কালেক্রের দেওয়ানের উচ্চপদ 
নাভ কাঁরয়াছলেন। 'ব্রাটশ শাসনের প্রথম আমলে দেওয়ান, নাঁজর, সেরেস্তাদার- 
গণই ব্রিটিশ কালেক্টর, 'ম্যাঁজস্ট্রেটে ও জজদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ 'ছলেন। 

বাংলার নবাবদের আমলে এবং ওয়ারেন হেস্টংস এবং ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির 
শাসনকাল পর্যন্ত রাজকার্ঘে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা জঘন্য অনাচার যেভাবে 
চলিয়াছল, তাহার ফলেই বোধ হয় “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রবর্কি লর্ড 
কর্নওয়ালিস ভারতবাসাঁদগকে সমস্ত সরকারা উচ্চপদ হইতে বণ্ঠিত কাঁরয়াছিলেন। 
এই পন্থা অবলম্বন কারবার স্বপক্ষে বাহাতঃ সঙ্গত কারণও যে তাঁহার ছল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। শোভাবাজার রাজবংশের প্রাতিচ্ঠাতা নবকৃষ্ণ (পরে রাজা 

নবকৃ্ণ)" রবার্ট ক্লাইভের মুন্সী দিলেন এবং মাঁসক ষাট টাকা মান্র বেতন পাইতেন। 
কিন্তু তিনি নিজের মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তখনকার দিনের নয় 
লক্ষ টাকা এখনকার অর্ধকোঁট টাকার সমান। ওয়ারেন হোঁস্টংসের দেওয়ান, 
পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সং প্রভূত বিত্ত সণ্য় করেন এবং 
প্রাচীন জাঁমদারদের উৎখাত কারয়া বড় বড় জাঁমদার দখল করেন। কান্ত মদী 
নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহার কাসিমবাজারের ক্ষুদ্র দোকানে ওয়ারেন 
হেস্টিংসকে আশ্রয় দেন। ওয়ারেন হোস্টংস যখন বাংলার শাসক হন, তখন তাঁহার 
আশ্রয়দাতাকে ভুলেন নাই। হেস্টিংস তাঁহার পুরাতন উপকারী বন্ধুকে খধাঁজয়া 
বাহির করেন এবং অনেক জমিদারি তাঁহাকে পুরস্কার দেন। এই সমস্ত জাঁমদাঁর 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অসম্ভব দাঁব মিটাইতে না পাঁরয়া হতভাগ্য পুরাতন 
মালিকদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। এখানে গঙ্গাগ্োবন্দ সং এবং নসীপরের 
রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা দেবী 'সংহের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিবার প্রয়োজন 
নাই। বাকের [00098010701 01 ড/21719) 178511118ও গ্রন্থের পাঠকদের নিকট 

তাহা সপারিচিত। 
কর্নওয়ালিসের আমল স্তন্য অনেক বিষয়ে ভাল হইলেও, উচ্চপদ হইতে ভারত- 

বাসীদগকে বাঁহন্কার তাহার একাঁট কলঙ্ক। পূর্বে যাহা বাঁলয়াছ, তাহাতে কেহ 
কেহ মনে কাঁরতে পারেন যে, আম কর্ণওয়ালসের এই নীতির সাফাই 
গাঁহতেছি।(&) আমার উদ্দেশ্য মোটেই তাহা নয়। বস্তুতঃ রোগ অপেক্ষা ওষধই 

৫) এ বিষয়ে মার্শম্যান ও স্যার হেনরাঁ স্ট্র্যাচীর উীন্ত উল্লেখযোগ্য : 
“লর্ড কনওয়ালিসের আমল হইতে আমাদের শাসনে এক দুরপনেয় কলঙ্কের মস লিপ্জ 

হইয়া আছে; আমাদের সাম্রাজোর যত শ্রীবৃদ্ধ হইতেছে, দেশের মধ্যে যাহারা প্রভাব প্রতিপান্ত- 
শালী তাহাদের আশা ভরসায় ততই ছাই পাঁড়তেছে; আমাদের শাসন ব্যবস্থায় তাহাদের 
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মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। 'রাঁটশ 'সাঁভালয়ান কর্মচারীরা এদেশের. লোকের ভাষা, 
আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথা কিছুই জানতেন না। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের 

অধধন অসাধু ভারতীয় কর্মচারীদের হাতের পতুল হইয়া দাঁড়াইলেন। আর এ 
সমস্ত ভারতীয় কর্মচারীরা যাঁদ এরূপ লোভনীয় অবস্থার সুযোগ না লইতে, 

তাহা হইলেই বরং অস্বাভাবক হইত। অজল্মার জন্য কোন জাঁমদার খাজনা দিতে 
পারল না, তাহার জমিদার “সূর্যাস্ত আইনে” এক হাতুড়ির ঘায়েই নিলাম হইয়া 
যাইবে এবং এক মূহূর্তেই সে কপর্দকশন্য পথের ভিখারী হইবে। ভয়ে কাঁপতে 

করিতৈ পারেন। কিন্তু এই কালেক্টর আবার প্রায়ই দেওয়ান বা সেরেস্তাদারের 
পরামর্শেই চাঁলত হইতেন। সূতরাং সেরেস্তাদার বা. দেওয়ানকে যে পাঁরমাণ 
উংকোচ দ্বারা প্রসন্ন করা হইত, সেই পাঁরমাণেই তিনি জমিদারদের পক্ষ সমর্থন 
কারতেন। ফৌজদারী মোকদ্দমাতেও পেস্কারের পরামর্শ বা ইঙ্গিতেই জজসাহেব 
অজ্পাঁবস্তর প্রভাবান্বিত হইতেন। তখন জ:রী প্রথা ছিল না, সুতরাং এই সব 
অধস্তন কর্মচারীদের হাতে কতদূর ক্ষমতা ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় । অসহায় 
জজেরা পেস্কারদের হাতের পৃতুল হইতেন, এর্প দস্টান্ত বিরল নহে। 

এক শতাব্দী পূর্বে আমার প্রপতামহ মানকলাল রায় কৃষ্ণনগরের কালেক্টুরের 
এবং পরে যশোহরের কালেক্টরের দেওয়ান(৬) ছিলেন। এই পদে তান যে প্রভূত ধন 

উচ্চাকাঙ্্ষার কোনও স্থান নাই। আপন দেশে তাহারা দুর্গাতর হখনতম স্তরে অবস্থান 
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“একটা সমগ্র জাতির এরুপ অপাংস্তেয় অবস্থার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখা .যায় না। 
যে গল জাত সীঁজারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল তাহাদেরই বংশধরগণ রোমের রাম্ট্রসভায় 
সদস্যপদ লাভ কাঁরয়াছল। যে রাজপুত বাীরগণ বাবরের মোগলশান্ত প্রাতষ্ঠার প্রয়াসকে 
অত্কুরেই 'বিনম্টপ্রায় করিয়াছিল তাহাদেরই পূন্রপোন্রাদ আকবরের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
ও সেনাপাঁতর পদ অলওকৃত করিয়াছিলেন এবং প্রভুর হিতে বঙ্গোপসাগর ও অক্সাস নদীর তরে 
বার 'বিক্মে যুদ্ধ করিয়াছিল। এন কি অিললরারনাারানের ডলে ধন ভারি 
তখন এই রাজপৃতগণই আবচালত নিষ্ঠা ও রাজভীন্ত সহকারে তাঁহার সিংহাসন নিরাপদ 
ছি কিল তরতের যে জালেই জামান রিকি পরি হট্যাহেজোনানেই জেরাসানের 
পক্ষে উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতা, যশ, অর্থ, সম্মান বা যে কোন প্রকার উন্নাতর পথ চিররুদ্ধ করিয়া 
রাখা হইয়াছে। ইহারই পাশাপাশি দেশীয় নূপাঁতগণের সভায় ছিল যোগাতা ও গুণের প্রচুর 
সমাদর-_সুতরাং তুলনায় এই বৈষম্য বড়ই বিসদশ লাগিত।”__মার্শম্যানের ভারতোতহাস। 

“কন্তু ইউরোপীয়ান কর্মচারীদগকে আমরা প্রলোভনের বহু উধের্ব রাখিয়াছি। যে সকল 
দেশীয় কর্মচারীর পূ্বপ্রদষগণ, উচ্চ ও জন্রান্ত পদে থাকিয়া দশজনের উপর কর্তৃত্ব কাঁরতে 
অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহাঁদগকে আমরা বিশ ত্রিশ টাকা বেতনে সামান্য কেরানীর কাজে নিষ্ত 
কাঁরয়াছ। ইহার পর আমরা বালয়া বেড়াই যে, ভারতায়েরা অসাধু ও ঘষখোর এবং একমানর 
ইউরোপীয় কর্মচারগণই তাহাদের প্রভু হইবার যোগ্য।”_স্যার হেনরণ স্ট্যাচশী। 

(৬) 'দেওয়ান' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রনাথের 'পিতামহ দ্বারকানাথ 
ঠাকুর নিমক চৌকীর দেওয়ান 'ছিলেন। মিঃ ডিগৃবীী রাজা রামমোহন রায়ের “কেন উপানিষং ও 
বেদান্তসারের” ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় গলখিয়াছেন,_“তিনি (রামমোহন ) পরে ষে জেলায় 
রাজস্ব সংগ্রহের দেওয়ান বা প্রধান দেশীয় কর্মচারী 'নিযৃস্ত হইয়াছলেন, সেই জেলায় আঁম পাঁচ 

* বৎসর (১৮০-১৪) ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির িাভল সার্ভসের কালেন্টর ছিলাম।” _ মিস্ 
কৃত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী ও পন্রাবলশী, ১৯০০ খওপধঃ, ১০-১১ পৃঃ। 

“সেকালে সেট্ল্মেণ্টের কাজে বিশ্বস্ত দেশীয় সেরেস্তাদারদিগকেই সাধারণতঃ কালেক্টরেরা 
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সণ্ণয় কারয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বাল্যকালে তাঁহার সা্চত ধনের 

টাকা' বাড়ীতে পাঠাইতেন। বিশ্বস্ত বাহকেরা বাঁশের দুইধারে ভার ঝূলাইয়া 
অর্থাৎ বাঁকে কাঁরয়া এই সমস্ত টাকা লইয়া যাইত। সেকালে নদীয়া-যশোহর গ্রান্ড- 
্রাংক রোডে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্ুব ছিল। সুতরাং ডাকাতদের সন্দেহ দূর 

দেওয়া হইত। 
আমার পিতামহ আনন্দলাল রায় যশোহরের সেরেস্তাদার ছিলেন এবং প্রচুর ধন 

উপার্জন কাঁরয়া পৈতৃক সম্পান্ত বৃদ্ধি করেন। তিনি যশোহরেই অকস্মাৎ সন্যাস- 
রোগে মারা যান। আমার পিতা সংবাদ পাইয়া রাড়াল গ্রাম হইতে তাড়াতাঁড় 
যশোহরে যান, 'কন্তু 'তাঁন পেপীছিবার পূর্বেই পতামহের মৃত্যু হয়, সূতরাং 
[পতাকে কোন কথাই বাঁলয়া যাইতে পারেন নাই। 

আমার প্রপিতামহ বিপুল এ্বর্য সণ্য় কাঁরয়াছিলেন। ১৮০০ খাইস্টাব্দে 
[তান যে ভূসম্পান্ত ক্লয় করেন,- তাহা তাঁহার এম্বর্ষের 'য়দংশ মাব্র। তাঁহার 
অবাঁশস্ট এম্বর্য রূপে হস্তচ্যুত হইল সে সম্বন্ধে নানা কাহনী আছে। আম 
যখন শিশু, তখন আমাদের পাঁরবারের বৃদ্ধা আত্মীয়াদের নিকট গঞ্প শানয়াছ 
যে, আমার প্রার্পতামহ একাদন পাশা খোঁলতোঁছলেন, এমন সময় তান একখান 
পত্র পাইলেন; তান ক্ষণকালের জন্য পাশা খেলা হইতে বিরত হইলেন, পত্রখাঁন 
আগাগোড়া পাঁড়লেন, তারপর একটি দীর্ঘানঃ*বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার 
মুখভাবের কোন পাঁরবর্তন হইল না, পূর্ববৎ পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ 
হয়, যে ব্যাঙ্কে তান টাকা গাঁচ্ছত রাখিয়াঁছলেন, সেই ব্যাঞ্ক ফেল পাঁড়য়াছিল 16৭) 
কিন্তু প্রাপতামহ চতুর লোক ছিলেন। সূতরাং, তান নিশ্চয়ই তাঁহার সমস্ত ধন 
একস্থানে গাঁচ্ছত রাখেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি প্রাচীন প্রথামত তাঁহার অর্থ মাটির 
নিচে প:তিয়া রাখিয়াছলেন, অথবা ঘরের মেজেতে বা দেয়ালে স[রাক্ষত করিয়া- 
ছিলেন। বস্তুতঃ আমার ব।ল্যকালে ঘরের দেয়ালে এইরূপ একটি শন্য গুহা আম 
দেখিয়াছি।(৮) আমাদের বংশে প্রবাদ আছে যে, আমার পিতামহ প্রাপতামহের 

প্রধান এজেন্ট 'নযুস্ত করিতেন এবং কালেন্টরেরা এই সব সেরেস্তাদারদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত 
৮০৮39 27 [শিবনাথ শাস্তী প্রণীত ব্রাঙ্ম সমাজের ইতিহাস, ১২ পঠ। 

“মডার্ন 'রাভিউ', ১৯১০, মে, ৫৭২ পৃঃ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
(৭) এই ব্যাঙ্কের নাম পামার এস্ড কোং, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ১৮২৯ 

সালে এ ব্যাঞ্ক ফেল পড়াতে বহ্* ইউরোপণয় ও ভারত+য় সবস্বান্ত হন। 
(৮) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইংলন্ডেও টাকাকাঁড় গাঁচ্ছত রাখা কম্টকর ছল, সুতরাং 
বা কাঁথত আছে যে, 
কাঁব পোপের 'পতা তাঁহার প্রায় একশত বশহাজার পাউন্ড 'নজের বাড়খতে এই ভাবে ল্কাইয়া 
রাখেন।......... ১৮3481857৮8 রর আঁধকাংশ লোকই ক্বর্ণ ও' রৌপ্য 
গোপনীয় সিন্দুক প্রভীততে লুকাইয়া রাখিত।-মেকলে, ইংলশ্ডের ইতিহাস। 

বাংলা, বহার এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যে সব অংশে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করে 
, সেখানকার লোকেরা এখনও অর্থ এভাবে লুক্কায়ত রাখে। 
সুসজ্য জ্রান্মে কৃষকেরা এখনও উলের মোজাতে করিয়া ঘয়ের মেঝেতে অথবা মাঁটর নিচে 
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সান্চিত ধনের গুস্ত সংবাদ জাঁনতেন। কল্তু তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে 
তাকে কিছুই বাঁলয়া যাইতে পারেন নাই। একথা পূর্বে বালয়াছি। 

আমাদের বাড়ীর অন্দর মহলের উপরতলার যোহা এখনও আছে) দরজা লোহার 
পাত "দিয়া মোড়া, তাহার উপর বোল্ট বসানো। ইহার উদ্দেশ্য, ডাকাতেরা সহজে 
যাহাতে এ দরজা না ভাঙ্গতে পারে। এই উপরতলার কিয়দংশ এখনও “মালখানা” 
নামে আঁভাঁহত হয়। আমার 'পতা দেয়ালের স্থানে স্থানে গুপ্তধনের সন্ধানে 
খাড়য়াছলেন। কিন্তু কিছুই পান নাই, এ সমস্ত স্থান এখনও দেখা যায়, কেননা 
সেখানে নৃতন ইট সুরাঁক বসাইয়া মেরামত করা হইয়াছিল। বহু বংসর পরে 
আমার পিতার যখন অর্থসঙ্কট উপাস্থত হয় এবং পৈতৃক সম্পান্ত বিকয় হইতে 
থাকে, তখন আমার মাতা (যাঁদও সাধারণতঃ তিনি কুসংস্কারগ্রস্ত ছিলেন না) একজন 
'গুণীকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার নির্দেশ অনুসারে 'সিশড়র নিচে একটি স্থান 
খনন করান, কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। আম এই ব্যাপারে বেশ কোতুক অনুভব 
কার। কেননা, আমার এ সব আতি-প্রাকৃত ব্যাপারে কখনই বিশ্বাস ছিল না। 

আমার পিতা 

প্রায় ২৫ বংসর বয়সে আমার পিতা পৈতৃক সম্পাত্ত দেখাশুনা করার ভার গ্রহণ 
করেন। তান খুব মেধাবী [ছিলেন। 'তাঁন পারসী ভাষা জানতেন, সংস্কৃত ও 
আরবাও ছু জানিতেন। ইংরাজ সাহিত্যেও তাঁহার বেশ দখল ছিল এবং আমার 
বাল্যকালে তাঁহার মুখ হইতেই আমি প্রথম ইয়ং এর 18007100988) এবং 
'বেকন-এর ি৩৬ঞা। 9188101 প্রভৃতি গ্রন্থের নাম শুনি। তত্ববোধিনী পান্রকা, 
ডাঃ রাজেন্দ্রলাল 'মিন্র সম্পাঁদত পবাবধার্থ-সংগ্রহ” পহন্দপান্রকা” 'অমৃতবাজার 
পান্নুকা” এবং তাহার পৃর্ববতাঁ 'অমৃত-প্রবাহনন' ও 'সোমপ্রকাশে'র তান 'নয়ামত 
গ্রাহক ছিলেন। কেরী কৃত হোলী বাইবেলের অন্দবাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 
প্রবোধচন্দ্রিকা' ও 'রাজাবলন, লসনের 'পশ্বাবলন” (জাঁবজন্তুর কথা) এবং কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এন্সাইক্লোপাডয়া বেঙ্গলেনাঁসস'(৯) তাঁহার লাইরোরতে ছিল। 
সমসাময়িক ঘুগের তুলনায় আমার প্রাপতামহও বেশ শিক্ষিত লোক ছিলেন মনে 
হয়। ইহার একট প্রমাণ, তিনি “সমাচার দর্পণে'র নিয়ামত গ্রাহক 'ছিলেন। 
সমাচার দর্পণ" প্রথম বাংলা সংবাদপন্র, ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর হইতে মিশনারীগণ 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আমার বাল্যকালে আমাদের লাইবরোরতে এই সংবাদপত্রের 
ফাইল আম দেখিয়াছি। িলাতে ওপন্যাসক ফিল্ডিং-এর সময়ে গ্রামের ভদ্র- 
লোকেরা যে ভাবে জীবন যাপন কাঁরতেন, আমার 'পির্তাও কতকটা সেইভাবে জীবন * 

অর্থ সণ্চিত করে েডেলী হেরাল্ড' হইতে কাঁলকাতার সংবাদপন্রে উদ্ধৃত 'বিবরণ-_ ফেব্রুআরি, 
২৯শে, ১৯৩২)। | 

যাঁদও বর্তমান অনেক গ্রামে ডাকঘরের সোৌভংস ব্যাঙ্ক এবং কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটির 
ব্যা্কের সবধা আছে, তথাঁপ প্রাচীন রীতি অনুযায়ী অর্থ সণয়ের প্রথা এখনও 'বিদ্যমান। 
_. ডাঃ এইচ. সিংহের 48819 20106210 88101008 1 10019? পৃঃ ২৪০ দ্রষ্টব্য! 

(৯) 'দ্বিভাষায় লিখিত পাঠ্যগ্রল্থ (১৮৪৩) লর্ড হাঁডঞজের নামে উৎসগাঁকিত। 
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আরম্ভ করেন। চ্কোয়ার অলওয়ার্দর সঞ্গে তাঁহার চারন্রের সাদশ্য 'ছিল। 
তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল, সূতরাং জের রুচি অনুসারে চাঁলতে পাঁরতেন। 
কঁলিকাতার সঙ্গেই তাঁহার বৌশ যোগ ছিল এবং তান এ শহরের শিক্ষিত ও 
সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশিতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভাতি তৎকালীন প্রধান প্রধান লোকদের সঙ্গে তাঁহার পারচয় 
ণছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৬০ খুশজ্টাব্দের পূর্বে) আমার 'পতা 'ব্রাটশ 
ইশ্ডিয়ান এ্যাসোসয়েশনের সদস্য হইয়াছিলেন। তান সঙ্গীত ভাল বাঁসতেন। 
এবং ওস্তাদের মত বেহালা বাজাইতে পাঁরিতেন। সমন্ধ্যাকালে তাঁহার বৈঠকখানায় 
সঙ্গীতের 'জলসা' বাঁসত এবং পরবতাঁ জীবনে স্বভাবতই তান সৌরান্দ্রমোহন 
ঠাকুর ও সং্গণতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রাত আকৃষ্ট হইয়াছলেন। শেষোস্ত 
দুই জন বাংলাদেশে 'হন্দু সঙ্গীতের পুনরভ্যুদয়ের জন্য অনেক কাজ কাঁরয়াছেন। 
আমার পিতা পৈতৃক সম্পাত্ত পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই ভদ্রাসন বাটৰর 
সদর মহল ভাঁঙ্গয়া নূতন কাঁরয়া নর্মাণ করেন। স্থাপত্যশিল্পেও তাঁহার বেশ 
সৌন্দরযবোধ ছিল। 'দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা ও সস. এস. আই. উপাধপ্রাপ্ত) 
আমাদের গ্রামের নিকটে সোলাদানা জমিদার ক্রয় করেন। তিনি আমাদের বাড়বীতে 
দুই একাঁদনের জন্য পতার আঁতথ্য গ্রহণ করেন। স্ন্দরবনের সীমানার 
শনকটবতর্ঁ একটি গ্রামে এমন বাড়ী ও সসাঁজ্জত বৈঠকখানা দোঁখয়া তান 'বাস্মিত 
ও আনান্দত হইয়াছিলেন। কেননা, আমাদের বাড়ী ও বৈঠকখানা কাঁলকাতার যে 
কোন ধনীর বাড়ী ও বৈঠকখানার সঙ্গে তুলনীয় 'ছিল। 

আম পূর্বেই বালয়াছি, আমার পিতা ১৮৫০ খ্রীঃ অঃ অর্থাৎ আমার জন্মের 
এগার বংসর পূর্বে নিজের জামদারিতে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। 
তান “নব্য বাঙ্গলার” ভাবে অনুপ্রাণত হইয়াছিলেন। সুতরাং, নিজের জেলায় 
শক্ষা বস্তারে তান একজন অগ্রণী ব্যান্ত ছিলেন। রাড়দীলতে গতাঁনই বাঁলতে 
গেলে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। . ইহারই পারবে একটি মধ্য ইংরাজী 
বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। ৭৫ বংসর পূর্বে এ সব বিদ্যালয় বাংলার আঁধকাংশ 
স্থানেই বিরল ছিল এবং গ্রামের গৌরবস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত। বত্মানে এক 
খুলনা জেলাতেই ৪&টা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তা ছাড়া দুটি প্রথম শ্রেণীর 
কলেজ এবং বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও আছে। 

এই প্রসঙ্গে ইংরাজী ভাষায় লাখত 'আত্মচারত” প্রচারের ৩ বছর পরে প্রকাঁশত 
বাংলা ১৩৪০ সালের ৫ই ফাল্গুনের 'দেশ' পত্রিকায় সু-সাহাত্যিক শ্রীযুন্ত যোগেশ- 
চন্দ্র বাগল প্রদত্ত বিবরণ*নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরতেছি। উহা হইতে আমার পিতার 
বিদ্যোৎসাঁহতার পাঁরচয় মাঁলবে £_ 

“উনাবংশ শতাব্দীর আরম্ভে কাঁলকাতায় প্রথম ইংরাজণ শিক্ষার প্রবর্তন হয়। 
কিছ? সময়ের মধ্যে এই শিক্ষা বাংলাদেশের সুদূর পল্লশীতেও ছড়াইয়া পড়ে। 
সেকালে বিদ্যোৎসাহী লোকের বড় কটা অভাব ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টায় গ্রামে 
পল্লীতে. ইংরাজী বাংলা 'বদ্যালয় প্রাতম্ঠিত হইয়াঁছল। আর একটি লক্ষ্য 



করিবার বিষয় বাঁলকা "বদ্যালয়ও তখন নানাস্থানে স্থাঁপত হইয়়াছিল। আচার্ষ 

প্রাতিজ্ঞঠা কাঁরয়া সেখানকার বালক বালকাদের শিক্ষার সুবধা কারয়া দেন। 
“সংবাদ প্রভাকর' ও 'সাধ্রঞ্জন” হইতে এখানে যে সব অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে 
সে যুগে বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রচারের উদ্যোগে আয়োজন সম্বন্ধে যথে্ট আভাস 
পাওয়া যাইবে ।» | 

রাড়লি অণলে শিক্ষা বিস্তার 

[সংবাদ প্রভাকর, ১০ ফ্রেব্রআঁর, ১৮৫৮। ২৯ মাঘ, ১২৬৪] 

আমরা নিম্নস্থ পত্রখাঁন আত সমাদরপূর্ক প্রকটন কাঁরলাম। 

শ্রীষন্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এবং অন্যান্য কাঁতিপয় মহোদয়গণের 
প্রযত্ে প্রোন্ত রাড়াল পল্লশতে গবনমেন্ট সাহায্যকৃত একাঁট স্বদেশীয় ভাষার 
বিদ্যালয় সংস্থাঁপত হয়, বিদ্যালয় প্রাতিজ্ঠত হওয়াবাধ বালকবালিকারা যথ্াঁবাঁধ- 
ক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসতেছে এবং স্াশিক্ষার প্রভাবে তাহারা স্ব স্ব পাঠিত 
বিষয়ে একপ্রকার ব্যুৎপন্নও হইয়াছে বটে, ফলতঃ আত অজ্পকালের মধ্যে এই 
রাড়ীল 'বিদ্যালয়স্থ ছান্রেরা যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছে, অন্যত্র প্রায় সেরুপ শাঁনতে 
পাওয়া যায় না। বিগত পৌষ মাসে জিলা যশোহরের শ্রীযুন্ত কালেক্টর সাহেব তথা 
খদলনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাব ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং অন্যান্য 
কতিপয় সদ্বিদ্যাশাল মহাত্রাগণ অন্র বিদ্যালয়ে শুভাগমন পরঃসর বালকবালিকা- 
কুলের পরাঁক্ষা গ্রহণে যথোঁচত সন্তোব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে বিদ্যালয়ের 
সমুনাতির বিস্তারিত বিবরণ কাঁরিতে হইলে এই বলা উচিত যে, বিদ্যালয়ের পশ্ডিত 
শ্রীধ্ন্ত মোহনলাল বিদ্যাবাগীঁশ মহাশয়ের সানয়মে শিক্ষাপ্রদান ও প্রস্তাঁবত বাবু 

হাঁরশ্ন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের আবচাঁলত অধ্যবসায় এবং গাঢ়তর উৎসাহই তাহার 
প্রধান কারণ ।” 

সংবাদ সাধ্রগন, ২৪শে মে, ১৮৫৮।১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬%। 

নিম্নস্থ বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিষয়টি আত সমাদরপূর্বক প্রকটন করা গেল। 

দয়ালচাঁদ রায় মহাশয় গ্রহণ করিয়াঁছলেন, তাহাতে চাঁরজগম বালক ছান্বাত্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ছান্ন হাঁরশ্চন্দ্র বসু, নবীনচন্দ্র ঘোষ কাঁলকাতাস্থ মেডিকেল 
কলেজে ও শতলচন্দ্র বসু, পরেশনাথ রায়, যশোহরস্থ ইংরাজী স্কুলে আগামী ১লা 
মার্চ হইতে প্রবিষ্ট ও অব্যাঘাতে চার বর্ষ পর্যন্ত ছান্রবৃত্ত সম্ভোগে বিদ্যানূশঈলন 
করিবেন। এই ছাত্গণের অবলাম্বিত অধ্যবসায় সৃমাঁধক ফলোপধায়ক দর্শনে অন্যান্য 
ছান্রগুণের আশালতার উদ্দীপকতা বিদ্যাভ্যাসে একাগ্রতা জন্মিয়াছে। অল্পবয়স্ক 



. প্রথম পাঁরচ্ছেদ ৯ 

বীনা রটরনীর নান্রিটিরগার সরা রা রাররতা 
ধবদ্যাশিক্ষার একান্ত অনুরাগ সণ্টার, সুতরাং না হওয়ার গিবষয় কিঃ এত অম্পপ- 
কালের মধ্যে বিদ্যার্থগণের এতদনূর্প ফললাভ হইবেক ইহা মনোরথের অগোচর। 
বিদ্যালয় সংস্থাপনাবাঁধ দন গণনা কাঁরলে ইহার বয়ঃক্রম দুই বৎসর অতাত হয় 
নাই, তাহার তুলনা এরুপ হওয়া কেবল উপদেষ্টাগ্ণের সদপদেশ শিক্ষাপ্রণালীর 
সুকৌশলোর মাহাত্মই স্বীকার কারতে হইবে। সংস্কৃত কলেজের স্াশাক্ষত 
সুবিজ্ঞ শ্রীধুন্ত বাব মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ শিক্ষাবধান কাঁরতেছেন। গবর্ণমেন্ট 
প্রদত্ত সম্পাদকীয় ভার শত্রীযুন্ত বাবু হরিশ্ন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। 
তান পরম 'বদ্যোৎসাহা, বিশেষতঃ স্বদেশ ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
তান প্রত্যহ অন্ততঃ দুই ঘঁটকা পর্যন্ত প্রগাঢ় উৎসাহ সহকারে উপদেশ প্রদান 
কারয়া থাকেন। সদুপদেশ অমূল্য অসমদ্র-সম্ভূত রত্ব-স্বরূপ, যে প্রকার দিনকরের 

হয়, তদ্রুপ সৃমধূর উপদেশাবলী বালকগণের অন্তঃকরণে নীত হইয়া তাহাঁদগের 
জ্ঞানাভাব ওঁজ্জহল্য সম্পাদন করে। স্কুলের অবস্থা ক্লমে যেরূপ সমুন্নাতি হইতেছে 
তাহাতে তন্রত্য বালকবালকারা ভাষা শিক্ষা 'বদ্যাভ্যাস প্রভাত উত্তরোত্তর পারবার্ধত 
হইবেক। আমরা বোধ কার অব্যাঘাতে তিন চাঁর বংসর যথাবধানে শিক্ষাকার্য 
সুসম্পন্ন হইলে বিদ্যালয়ের অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। বিগত ১০ই ফেরুআি 
তাঁরখে ডেপ্দাট ইনস্পেন্তীর প্রশংীঁসত বাবু বিদ্যালয়ে আগমন ও নিয়ামতরূপে 
পরীক্ষা গ্রহণে প্রাতিগমন কারতে করিতে ১২ই ফেব্রুআর তারিখে প্রধান ইনস্পেক্ঠার 
শ্রীধুন্ত মেং উডরো সাহেব মহোদয় বিদ্যালয়ে উপনীত হইয়া শিক্ষা সমাজের 
প্রচারত পদ্ধাতক্রমে বালক বালিকার প্রত্যেককে এক এক করিয়া পরাক্ষা লইয়া 
অতীব সন্তোষ জ্ঞাপন কারিয়াছেন। তদনন্তর সম্পাদকবাবুর যত্নাতিশয্যবশতঃ 
সাহেব এই পল্লীর অনাঁতদ্রবতর্ঁ কাটিপাড়াস্থ গ্রাম্য স্কুল সন্দর্শন করিতে গিয়া- 
ছিলেন, তথায় চতু্দকে মনোহর পুষ্পোদ্যান পাঁরশোভিত সুখসেব্য বায় সৌবত 
সুবিস্তৃত সুসাঁজ্জত রমণীয় 'বিদ্যামান্দর দর্শন ও যথা কথাণং ছান্রগণের-একজামিন 
কঁরিলেন। অতঃপর স্কুল সংস্থাপনকার শ্রীষুন্ত বাবু বংশীধর ঘোষ মহাশয়ের 
প্রযত্ন ক্রমে এই স্কুলাট গবনমেন্টের তত্বীবধারণে আনার প্রস্তাব হইয়াছে । বাবু 

বার্ষক তিন শত টাকা চাঁদা দিতে সম্মত হইয়াছেন। এ প্রদেশের মধ্যে এস্থান 
িলিররালে রে রো রা রিয়া ভোরের হারা রহ ডর 
বিদ্যালয় স্কুল অথবা কলেজ সংস্থাপন ও অনায়াসে ব্যয় নিষ্পন্ন হইতে পারে, 
কিন্তু মনের অনৈক্যতা, ধনের উন্মস্ততা, স্ব স্ব স্বতল্তা প্রভীতি কারণে বিঘ্য 
চে এইক্ষণে গবর্নমেস্টের করবার বিতরিত হইলে স্কুলাট চিরস্থায়ী 

, প্রাড়ীল অঞ্চল হইতে এক বন্ধ; আমাকে জানাইয়াছেন, হারিশন্দর রায়চৌধ্বরী 
[ক বিনা ও সমাপ্ত লন এটি হইতে তাহা 
[বশ বুঝা যায়। হার ১৮৫৮ সন হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া 
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বাস কাঁরতেন। তখন 'তানি তাঁহার সহ্ধার্মণী ভুবনমোহনীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বয়ং ভুবনমোহনধকে বাংলা পাঠ শিক্ষা কারতে 
সহায়তা কারিতেন। | 

হারশন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়াঁট পরবতাঁকালে শুধু বাঁলকা "বিদ্যালয়ে পাঁরণত 
হইয়াছে। 'বদ্যালয়াট এখন একটি দ্বিতল গৃহে অবাস্থত। হরিরশ্চন্দ্রের সুযোগ্য 
পুত্র বশ্বাবশ্রুত আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র রায় রাড়লি অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য বহন- 
সহম্্র টাকা দান কাঁরয়াছেন। এই টাকার উপস্বত্বের কতক অংশ বাঁলকাদের 
শিক্ষার জন্য ব্যায়ত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়াট এখন আচার্য রায় মহাশয়ের মাতা 
ভূুবনমোহিনর নামে ।” 

এই স্থলে গত ষাট বংসরে বাংলাদেশে যে সামাঁজক, অর্থনৌতিক ও রাজনৈতিক 
বি্লব ঘাঁটয়াছে, তাহার কিছ. পাঁরচয় দেওয়া বাঞ্চনীয়। এই ষাট বংসরের স্মৃতি 
আমার মনে জলন্ত আছে। 

আমার পিতার বার্ধক ছয় হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পার্ত ছিল। কিন্তু 
তাহার পর্বে দুই পুরুষে আমাদের পাঁরবার যে সম্পাত্ত ভোগ কাঁরয়াছেন, এই 
আয় তাহার তুলনায় সামান্য, কেননা আমার প্রাপতামহ ও পিতামহ উভয়েই বড় 
চাকার কারতেন। আমার 'পতা যে আতীরিন্ত সম্পাত্ত লাভ করেন, তাহার দস্টান্ত 
স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁহার বিবাহের সময় আমার পিতামহ আমার মাতাকে প্রায় 
দশ হাজার টাকার অলঙ্কার যৌতুক দিয়াছিলেন। আমার পতার যে সব রুপার 
বাসন ছিল, তাহার মূল্যও কয়েক হাজার টাকা। আমার মনে পড়ে, আমার 
বাল্যকালে কয়েকজন 'বাশিম্ট আঁতাঁথকে একই সময় রূপার থালা, বাট ইত্যাঁদতে 
খাদ্য পারবেষণ করা হইয়াছিল। আমার 'িতা মোগল বাদশাহের আমলের সোনার 
মোহর সগর্বে আমাকে দেখাইতেন। আমার মাতার সম্মাতিক্রমে তাঁহার অলঙ্কারের 
কয়দংশ বিক্রয় কাঁরয়া অন্য লাভবান কারবারে লাগানো হয়। বস্তুতঃ, তাঁহার 
নামে একটি জমিদারও ক্লয় করা হয়। আমার পিতা অর্থনীতির মূল সত্রের 
সঙ্গে পারচিত ছিলেন। তিনি বাঁলতেন যে, অলগ্কারে টাকা আবদ্ধ রাখা 
নর্দধাদ্ধতার পাঁরচয়; কেননা, তাহাতে কোন লাভ হয় না; তাঁহার হাতে যথেন্ট 
নগদ অর্থও ছিল, সুতরাং তিনি লগ্ন কারবার করেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত 
তাহাতে বেশ লাভ হইয়াছিল। এঁ সময়ে অল্প আয়ের লোকদের পক্ষে টাকা 
খাটাইবার কোন 'নরাপদ উপায় ছিল না এবং চোর ডাকাতদের হাত হইতে 
চিরজীবনের সণ্চিত অর্থ 'িরুপে রক্ষা করা যায়, তাহা লোকের পক্ষে একটা বিষম 
উদ্বেগের বিষয় ছিল। এই কারণেই লোকে সাঁণ্চত অর্থ ও অলঙ্কার মাঁটর নিচে 
পঠতিয়া রাখিত। 

সুতরাং যখন আমার পিতা নিজে একটি লোন আঁফমের কারবার খুললেন, 
তখন গ্রামবাসীরা নিজেদের স্থিত অর্থ উহাতে স্থায়ী জুদে সাগ্রহে জমা 'দতে 
লাগিল। আমার পিতার সততার খ্যাতি ছিল। এইজন্যও লোকে বিনা দ্বিধায় 
তাঁহার লোন আফিসে টাকা রাখতে লাঁগল। এইর্পে আমার পিতার হাতে নগদ 
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টাকা আসিয়া পাঁড়ল। বহ; বংসর পরে এই ব্যবসায়ের জন্য আমার পিতা ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইয়াছিলেন। আমার পিতার মোট বার্ধক আয় প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল। 
এখনকার দিনে এই আয় সামান্য বোধ হইতে পারে, 'কন্তু সেকালে এ আয়েই তিনি 
রাজার হালে বাস কাঁরতেন। ইহার আরও কয়েকাঁট কারণ ছিল। 

আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনকে কেন্দ্র কাঁরয়া যাঁদ চার মাইল ব্যাস লইয়া একট বৃত্ত 
আঁঙ্কত করা যায়, তবে আমাদের আঁধকাংশ ভূসম্পাত্ত উহারই মধ্যে পড়ে। ইহা 
হইতেই সহজে বুঝা যাইবে, আমার 'শপতা অম্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ স্কোয়ারদের 
মত বেশ সচ্ছলতা ও জাঁকজমকের সত্গে বাস কাঁরতে পারতেন; কারণ এই যে, 
তান তাঁহার 'নজের প্রজাদের মধ্যেই রাজত্ব কাঁরতেন। . আমাদের সদর দরজায় 
মোটা বাঁশের যণ্টিধারী ছয়জন পাইক বরকন্দাজ থাঁকত। আমার পিতা তাঁহার 
কাছারি বাড়ীতে সকাল ৮টা হইতে দ্বপ্রহর পর্যন্ত বাঁসতেন, এঁ কাছার যেন 
গমৃগম কারত। তাঁহার এক পা্বে মুন্সী অন্য পার্রে খাজাণ্চটী বাঁসত এবং 
নায়েব গোমস্তারা প্রজা ও খাতকদের নিকট হইতে খাজনা লইত বা লম্ন কারবারের 
টাকা আদায় কারিত। 
কাছারিতে রীতিমত মামলা-মোকদ্দমার 'বচারও হইত। এই 'বচারপ্রণালঈ 

একট রুক্ষ হইলেও, উভয় পক্ষের 'নকট মোটামুটি সন্তোষজনক হইত । কেননা, 
বাদী 'ববাদদের সাক্ষ্য বালতে গেলে প্রকাশ্যেই গ্রহণ করা হইত । বিবাদের বিষয় 
সকলেরই প্রায় জানা থাকত এবং যাঁদ কেহ 'মথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বিচারকের চোখে 
ধূলা 'দতে চেষ্টা কারত, তবে তাহা প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আর এখনকার আদালতে 
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রীতি দেওয়ার যে প্রলোভন আছে, তখনকার দিনে তাহা ছিল না। 
অবশ্য, এই 'বচারপ্রণাল দোষমূস্ত ছিল না। কেননা, তখনকার দিনে গ্রামবাসী 
জাঁমদারের সংখ্যা বেশী ছিল না এবং এই গ্রামবাসী জমিদারের নিকটেও অনেক 
সময় ঘূষখোর ও অসাধু নায়েবদের মারফতই যাইতে হইত। বলা বাহুল্য বাদ 
বা বিবাদীকে আধকাংশক্ষেত্রেই নিজের সুবিধার জন্য এই নায়েবাঁদগকে ঘুষ দয়া 
সন্তুন্ট করতে হইত। তবে এঁ বচারপ্রণালীর একটা দক প্রশংসনীয় ছিল। 
রুক্ষ এবং সেকেলে “খারাপ” প্রথায় সাবচার (বা আবচার) করা হইত, কিন্তু 
তাহাতে অযথা বিলম্ব হইত না। আর ব্যাপারটা তখন তখনই শেষ হইয়া যাইত, 
তাহা লইয়া বেশী দূর টানাহেচড়া কারতে হইত না; অন্য একটি অধ্যায়ে আম 
এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 

পলাতক” জামদার__পরিত্যন্ত গ্রাম_জলাভাব- গ্রামগাঁল 

কলেরা ও ম্যালোরয়ার জন্মস্থান 

সেকালে আঁধকাংশ জামদারই আপন আপন প্রজাদের মধ্যে বাস করিতেন। 
যাঁদও তাঁহারা কখন কখন অত্যাচার কাঁরতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের এই একটা 
গুণ ছিল যে, তাঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে যাহা জোর জবরদাঁস্ত কাঁরয়া আদায় 
কাঁরতেন, তাহা প্রজাদের মধ্যেই ব্যয় কারতেন, সুতরাং এঁ অর্থ অন্য দিক দিয়া 
প্রজাদের ঘরেই যাইত। কাঁলদাস তাঁহার রঘুবংশে খুব অল্প কথায় এই ভাবাঁট 
ব্যস্ত কারয়াছেন-__ 

প্রজানামেবভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। 
সহম্রগুণমূতস্রম্ট; মাদত্তে হ রসং রাঁঝঃ॥ 

প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাহাদের 'ন্কট কর গ্রহণ কাঁরতেন- রাঁব 
যেমন পৃঁথবী হইতে রস গ্রহণ করে, তাহা সহস্র গুণে ফিরাইয়া দিবার জন্য (বৃষ্টি 

প্রীত রুপে)। 
১৮৬০ খশষ্টাব্দের পর হইতেই জমিদারদের “কাঁলকাতা প্রবাস” আরম্ভ হয় 

এবং বর্তমানে এ ধনী সম্প্রদায়ের আঁধকাংশ লোকই কাঁলকাতার স্থায়ী বাঁসন্দা। 
১৮৩০ খ্টম্টাব্দের মধ্যেই রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহাী, ফাঁরদপুর, বরিশাল ও 
নোয়াখালির কতকগুলি বড় জামদাঁর কলিকাতার ধনীদের হাতে যাইয়া পড়ে। 
সুতরাং ইহা আশ্চর্যের ?বষয় নহে যে, এীতিহাঁসক জেমস্ মিল 'বলাতের কমন্স 
সভায় সিলেক্ট কামাটর সম্মুখে ১৮৩১--৩২ খঃ সাক্ষ্যদানকালে নিম্নালাখত 
মন্তব্য প্রকাশ করেন,_ 

'জাঁমদারদের আঁধিকাংশই কি তাঁহাদের জামদারতে বাস করেন? আমার 
বিশ্বাস, জমিদারদের আঁধকাংশই জমিদারতে বাস করেন না, তাঁহারা কাকাতাবাসী 
ধনী লোক। 

“সুতরাং জামদার বন্দোবস্তের দ্বারা একটি ভুস্বামী ভদ্র সম্প্রদায় সৃষ্টির 
যে চেম্টা হইয়াঁছল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে_আঁম তাহাই মনে কাঁর। 

. যোগীশ সিংহ বালয়াছেন-“পূর্বে কারারুদ্ধ কারয়া খাজনা আদায়ের প্রথা 
ছল। নিলামের প্রথা তাহা অপেক্ষা কম কঠোর হইলেও ইহার ফলে প্রান 
“আভজাত সম্প্রদায়ের উপর কুষারাঘাত করা হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার 
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২২ বৎসরের মধ্যে বাংলার এক-ততীয়াংশ এমন কি অর্ধেক জাঁমদাঁর নীলামের 
ফলে কাঁলকাতাবাসী ভূস্বামীদের হাতে পাঁড়ল।৮(৯) 

এই নিন্দনীয় প্রথা দেশের যে কি ঘোর আঁনস্ট কাঁরয়াছে, তাহা বর্ণনা করা 
যায় না। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে পুজ্কারণী খনন এবং বাঁধ বা রাস্তা নির্মাণ করা 
এদেশের চিরাচরিত প্রথা 'ছিল। বাঁকুড়া জেলায় পূর্বে পানীয় জল এবং সেচন- 
কার্ষের জন্য বড় বড় জলাধার খনন করা হইত। এখন সেগ্াঁলর কিরূপ দশা 
হইয়াছে, তাহা আম পরে দেখাইব। নিম্নবঙ্গেও যে এরুপ সুব্যবস্থা ছিল 
তাহার কথাই আম এখন বাঁলব। প্রাতঃস্মরণীয় রানী ভবানী তাঁহার বিস্তৃত 
জমদারতে অসংখ্য পুজ্কারণী খনন করান। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে যে 
সমস্ত 'হন্দু সামন্তরাজগ্ণ মোগল প্রতাপ উপেক্ষা কাঁরয়া বাংলাদেশে প্রাধান্য 

স্থাপন করেন, তাঁহারা বহন সুবৃহৎ কেতকগাল বড় বড় হুদের মত) পনুচ্কারণী 
খনন করান। এগুলি এখনও আমাদের মনে প্রশংসার ভাব জাগ্রত করে। 
নিম্নবঙ্গে গাঞ্গেয় বদ্বীপে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী মুসলমান পীর ও 

গাজীগণ এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রধানতঃ, এই কারণেই হিন্দুদের মনে 
তাঁহাদের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে। তাহারা কেবল যে এ সব পীর ও গাজীর 
দরগায় ণসলি' দেয়, তাহা নহে, তাহাদের নামে বার্ষক মেলাও বসায়। 

রাজা সাীতারাম রায়ের পজ্কারণন সম্বন্ধে ওয়েস্টল্যান্ড বলেন,-“১৭০ বৎসর 
পরেও উহাই জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ জলাধার। ইহার আয়তন উত্তর-দাক্ষিণে ৪৫০ 
গজ হইতে ৫০০ গজ এবং পূর্ব-পশ্চমে ১৫০ গজ হইতে ২০০ গজ। ইহাতে 
কোন সময়েই ১৮ ফুট হইতে ২০ ফুটের কম গভীর জল থাকে না। সাতারামের 
ইহাই সর্বপ্রধান কণীর্ত এবং তান একমান্র ইহার সঙ্গেই নিজের নাম--“রাম” 
যোগ কাঁরয়াছিলেন।”_ওয়েস্টল্যাণ্ড, “যশোহর”, ২৯ পঃ1(২) 

(১) প্রথম প্রথম যে জেলায় জামার সেখানে উহা নিলাম হইত না, 'বোর্ড অব 
রেভোনউয়ের, 585 এই কারণে বহু জাল জয়াচ্টুরর অবসর 
ঘাটত এবং 'িিলামের কঠোরতা বৃদ্ধি পাইত। তখনকার “কলিকাতা গেজেটের” আিকাংশই 
নিলামের বিজ্ঞাপনে পূর্ণ থাঁকত। কখনও কখনও এজন্য আঁতীঁরন্ত পত্রও ছাপা হইত।- সিংহ, 

আযানালস্, ফুটনোট, ২৭২ পও। 
দাঁক্ষণ সাহাবাজপুর এবং হাতিয়াতে বহ্ পৃচ্কারণী আছে। এ গুলি নির্মাণ কারতে 

নিশ্চয়ই বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। পৃত্কারণণগুির চাঁরাদকে সমুদ্রের লোনাজল প্রবেশ নিবারণ 
কারবার জন্য উচ্চ বাঁধ আছে ।--“বাখরগ্াঞ্জ”, ২২ পৃহ। 
ছা হইতে আচ দর াচাইয়া নদ মুখের নিকটে একটি বৃহ প্রকার নির্মান 

কারবার জন্য কমলার নাম ' বিখ্যাত। পৃজ্কারণশীট এখন ধ্বংস হইয়া শিয়াছে। রা 
অবশেষ আছে তাহাতেই বুঝা যায়, জেলার মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা বড় পৃঙ্কারণণ। 
দুর্গসাগর হইতেও উহা আয়তনে বড় ।-__“বাখরগঞ্জ”৮৭9৪ পও। 

(২) বেভারেজ তাঁহার “বাখরগঞ্জ” গ্রন্থে এইরূপ বড় বড় পৃহ্কারণীর 'বিবরণ দিয়াছেন £__ 
এই পৃজ্কারণশ খনন কাঁরতে নয় লক্ষ টাকা বায় হইয়াছিল। এই পূজ্কীরণীতে এখন জল 
নাই। কু কমলার মহা বার হয নাই এই প্জ্করিশণর শদ্ক তলদেশে এখন প্রচুর 
টান টি ইহার চাঁরাদকের বাঁধের উপর তেশ্তুল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষপূর্ণ, বাঁশঝাড় ঘেরা 
৪9 3৫টি কৃষকের গৃহ দেখা যার। চারদিকের জলাজাম হইতে উধের্ব অবস্থিত এই সব 
রা একজন বিলপ্ত-্মৃতি বাঙালী রাজকুমারণর মহত অন্তঃকরণের দানেই 
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প্রাচীন জাঁমদারদের প্রাসাদোপম বড় বড় বাড়ী নির্মাণ কারতে নিপুণ রাজামিস্ত্রী 
ও স্থপাঁতদের অন্নসংস্থান হইত, স্থাপত্যাশিল্পেরও উন্নাত হইত। কিন্তু বড় বড় 
অভিজাত বংশের লোপ এবং প্রধানতঃ তাহাদের বংশধরদের গ্রাম ত্যাগের ফলে এ 
সমস্ত শিল্পীরা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আঁধকাংশ প্রাচীন জমিদারদের সভায় 
সঙ্গীতিজ্ঞ ওস্তাদ থাকিতেন, ই'হারাও লোপ পাইতেছেন। পুরাতন পু্কারণণী- 
গুলি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং এ স্থান ধান্যক্ষেত্রে পাঁরণত হইয়াছে। 
বংসরের মধ্যে ৬ মাস হইতে ৮ মাস পযন্ত গ্রামে জলাভাবে আত সাধারণ এবং 
কর্দমপূর্ণ ডোবার দ্বারা যে পানীয় জল সরবরাহ হয়, তাহা “গালত জঞ্জাল” 
অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নহে । এই সব স্থানে প্রাত বংসর কলেরা ম্যালোরয়াতে 
বহদলোকের মৃত্যু হয়। ঘন জঙ্গল ও ঝোপ ঝাড়ের দ্বারা রুদ্ধ-আলোক এই 
সব গ্রাম ম্যালেরিয়ার সৃম্টি করে। যাহারা পারে, তাহারা সপাঁরবারে গ্রাম ত্যাগ 

কাঁরয়া জীবকা অজ্ন করে, সুতরাং তাহারাও গ্রামত্যাগণ, ভদ্রলোকদের মধ্যে 
যাহারা অলস ও পরজনীবাঁ তাহারা এবং কৃষকগণই কেবল গ্রামে থাকে। গ্রামত্যাগন 
জাঁমদারগণ কলিকাতার চৌরঙ্গী অণ্লে বাসা বাঁধিয়া বর্তমান “সভ্য জীবনে'র 
আধ্ীনকতম অভ্যাসগ্ীলও গ্রহণ কাঁরয়াছেন।(৩) | 

এই সব সভ্য জাঁমদারদের সুসজ্জত বৈঠকখানায় স্বদেশজাত আসবাব প্রায়ই 
দোঁখতে পংওয়া যায় না। তাঁহাদের “গ্যারেজে” “রোলস্ রয়েস” বা “ডজ” গাড়ী 
বিরাজ করে। আম যখন এই কয়েক পধান্ত 'াখতেছি, তখন আমার মনে 
পাঁড়তেছে, একখানি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কথা, ইহার পুরা এক প্ষ্ঠায় 
মোটরগাড়ীর বিজ্ঞাপন থাকে-উহার শিরোনামায় লিখিত থাকে_বলাস ও 

আজ তাহাদের এই সুখ-এশবর্য!” কর্নাট অণ্চলে জমিদারদের খাঁনত পূচ্কারণীসমূহের উল্লেখ 
করিয়া বার্কও উচ্চ প্রশংসা কারয়াহিলেন।__“বাখরগঞ্জ”, ৭৫--৭৬ প্ঃ। 

(৩) ১৯৮৫৪ খ্াীষ্টাব্দে অযোধ্যা ব্রিটিশ আঁধকারভুস্ত হয়। ইতিমধ্যেই গ্রামত্যাগশ জমিদার 
দল সেখানে দেখা দিয়াছে 

“তালুকদারেরা প্রজাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মত, এই কথার এখন ক মূল্য আছে? আম বাঁলতে 
বাধ্য যে, আমরা কোন কোন বয়স্ক প্রজাকে দেখিলাম, যাহারা সেকালের কথা এখনও স্মরণ করে। 
তখন তাহারা তালুকদারের আশ্রয়ে বাস কারত। এই তালুকদারেরা জামদারতেই বাস কাঁরিত। 
তাহাদের চক্ষদ্ব-কর্ণ সর্বদা সজাগ থাকিত এবং নিজেরা ব্যতাঁত অন্য কাহাকেও প্রজাদের উপর 
অত্যাচার, উৎপড়ন কারিতে দিত না। কিন্তু তাহারা গত ৩ বংসরের মধ্যে লক্ষেএী শহরে বড় বড় 
প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে, আর নায়েব গোমস্তা? প্রীতি অধস্তন কর্মচারখরা তাহাদের 
জমিদার চালাইতেছে।_গোইন, “ইন্ডিয়ান পাঁলটিক্স_-২৬২-৬৩ পঃ। 

প্রাসদ্খ ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার “পল্লগসমাজে” বর্তমানকালের ভাব তাঁহার 
অননুকরণীয় ভাষা ও ভাবের দ্বারা আঁঙ্কত করিয়াছেন। | 

আর একখানি সদ্য প্রকাঁশত উপন্যাসে দোবদযুংলেখা”- প্রফল্ল্লকুমার সরকার), বাংলার পল্লথর 
'ভদ্রলোক' অধিবাসীদের ক গভীর অধঃপতন হইয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অবস্থার উন্নীত 
কারবার চেষ্টা তাহারা কিরুপে প্রাণপণে প্রাতরোধ করে, এমন কি পূচ্কারণণ-সংস্কার পর্যন্ত 
কাঁরতে দেয় না, এই সব কথা চিত্রিত হইয়াছে। এখানে নূতন ভাব ও আদর্শ লইয়া একজন 
সংস্কারপ্রয়াসী 'শাক্ষিত যুবক আসিয়াছেন, কিন্তু গ্রামবাসণ গোড়ার দল তাঁহাকে শৈষ পর্যন্ত গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিল। | | 



দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ ১৫ 

এশ্বর্ষের আধার।” এই বিজ্ঞাপন আমাদের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন জামদার ও 
ব্যারস্টারদের মন প্রলুব্ধ করে। 

বড় বড় ইংরাজ বাঁণক অথবা মাড়োয়ারী বাঁণকেরা এই সব বিলাস ভোগ করে 
বটে, কিন্তু তাহারা ব্যবসায়ী লোক। হয়ত &।৭টা জুট মিলের দালাল বা 
ম্যানোঁজং এজেন্টরূপে তাহাঁদগকে বজবজ হইতে কাঁকনাড়া পর্যন্ত দৌড়াইতে 
হয়। সুতরাং তাহাদের দৌনক কার্ষের জন্য তাহাঁদগকে দুই একখান মোটর 
গাড়ী রাখতে হয়।(8) তাহারা যাহা ব্যয় করে, তাহা অপেক্ষা শত গুণ বা 
সহম্র গুণ অর্থ অজর্ন করে। এবং বহন্ক্ষেত্রে তাহারা প্রকৃতই ধনোৎপাদক। 
কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন জমিদারগণ বা বারের বড় ব্যারস্টারেরা পরজীবী 
মান্ত। তাহারা দেশের ধন এক পয়সাও বাঁদ্ধ করে না, উপরন্তু দেশের কৃষকদের 
শোঁণততুল্য অর্থ শোষণ কারয়া বাহিরে চালান দিবার তাহারাই প্রধান যল্রস্বর্প 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 

লালত মাধব সেনগুপ্ত, এম. এ. ১৯৩০ সালের ৬ই জুলাইয়ের 'আযাড্ভ্যাল্স 
পত্রে এই “পারত্যন্ত গ্রাম” সম্বন্ধে 'লীখয়াছেন £_ 

“যদ কেহ বাংলার পল্লীতে গিয়া দুঁদন থাকেন, 'তানই পল্লীবাসীদের জশবন- 
যাত্রার প্রণালী দেখিয়া স্তাম্ভত হইবেন। বস্তুতঃ, এখন পল্লীজীবনের প্রধান 
লক্ষণই হইতেছে আলস্য। কোন গ্রামবাসী দিনের আঁধকাংশ সময় বন্ধৃবান্ধবদের 
সঙ্গে বাঁসয়া গল্পগুজব করিতেছে, এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। এমন 'ি ফসলের 
সময়েও তাহাকে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। সে তাহার 'িতৃপপিতামহের চাষের 
প্রণালী যন্মচালিতবং অবলম্বন করে এবং ফসলের সময় গেলেই, আবার পূর্ববৎ 
আলস্যে কাল যাপন করে। বংসরের পর বংসর পুতুলের মত যেভাবে সে চাষ 
কাঁরয়া আসিতেছে, সে চিন্তাও করে না- তাহা অপেক্ষা কোন উন্নততর প্রণালী 
অবলম্বন করা যায় কি না। 
পাস 

বাতিগাজিলা বার্ড এণ্ড কোংর কর্তা ছিলেন এবং এ কোম্পানি 
পাটানি দিল নি রিনা জানি 

“যাহারা আজকাল মোটর গাড়ীতে ভ্রমণ করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা দশজনও ভাঁবষ্যতের 
8 57--1৮ ইনি বর্তমান যুগের 'বিলাসিতার 
তীব্র সমালোচক। পাঁচ বৎসর পূর্বে বান নামক স্থানে তান বলেন, - “যাঁদ ব্যান্তগত সম্পাত্ত 
না থাকে, তবে একজন কাউীস্টি কোর্ট জজেরও মোটর গাড়ী রাখবার অধিকার নাই, কেননা কেবল 
মাত্র তাঁহার বেতন (বার্ধক ১৫০০ পাউন্ড ) মোটর রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।” 

জজ ব্রফোর্ড আরও বলেন, “আজকাল চাঁরাদকেই আমতব্যায়তার প্রভাব, যে সমস্ত লোক 
আদালতে আসে তাহারা নিজেদের ক্ষমতার আতিরিন্ত বিলাসে জীবন যাপন করে। লোকে ধারে 

করে এবং দেনায় ও মামলায় জীবন কাটায় ।” 
একজন শ্রামক বালিকা ৪ শালং ১১ পেন্স মূল্যের দস্তানা পারবে, ইহা তানি কলঙ্কের 

ব্যাপার মনে করেন। এবং যখন ভান শুনলেন যে, তাঁহার জুতার মল্য ১ পাউন্ড, হ্যাট 
১৩ শি. ১১ পে. এবং কোট ৫ গান, তানি সত্যই মর্মহত হইলেন। 
ৰ লশ্ডের মত ধন দেশের পক্ষে যাঁদ এই সব মন্তব্য প্রয়োগ করা হয়, তবে বালিতে হয়, 
আমাদের দেশে যাহারা মোটের গাড়ী ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে হাজারকরা একজনেরও এরূপ 
[বিলাসিতা কারবার আঁধকার নাই। 



১৬ আত্মচরিত 

সুতরাং গ্রামের প্রধান লক্ষণই হইল আলস্য। আর আলস্যের স্বাভাবিক 
পাঁরণাম দারদ্য, দারিদ্রের পারণামে কলহ, মামলা-মোকদ্দমা এবং অন্যান্য. আভযোগ. 
আঁসম়া উপস্থিত হয়। মানুষ সব সময়েই অলস হইয়া থাকতে পারে না, 
তাহাকে কিছ-না-কিছু কাঁরতেই হইবে। অলস মাঁস্তন্কেই যত রকমের শয়তান 
বুদ্ধির উদয় হয়। কাজেই পল্লশবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে, একের 
বিরুদ্ধে অন্যকে প্ররোচিত করে এবং যাহারা তাহাদের আন্তারক উপকার কাঁরিতে 
চেস্টা করে, তাহাদেরই আনষ্ট করে। এইরূপে তাহারা তাহাদের সময় ও অর্থের 
অপব্যয় করে, যাঁদ সেগ্যাল যথার্থ কাজে লাগানো যাইত, তবে পল্লীর প্রাণ- 
শোষণকারাী বহু? সামাজিক ও আর্ক ব্যাধি দূর হইতে পাঁরিত।” 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
গ্রামে শিক্ষালাভ-_কাঁলকাতায় গ্রমন- কাঁলকাতা-অতশত ও বর্তমান 

আমার নিজের জশবনের কথা আবার বাঁলতে আরম্ভ কারব। আমার দুই 

জ্যেম্টভ্রাতা এবং আমি আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্যস্কুলে বাল্য শিক্ষালাভ কাঁর। 
আমার জ্যেষ্তভ্রাতা যখন মাইনর বাঁ্ত পরাক্ষায় পাস করেন, তখন এমন এক 
অবস্থার সৃন্টি হইল যে আমার পিতার ভাবষ্যং জীবনের গাঁতি একেবারে পাঁরবার্তিত 
হইয়া গেল। সে কথা পরে বালব। আমার নয় বংসর বয়স পর্যন্ত আম গ্রাম্য 
ণবদ্যালয়ে 'শিক্ষালাভ করি। 

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমি প্রথম কলিকাতায় আঁস। তখন আমার মনে যে ভার 
জাঁগয়াঁছল, তাহার স্মৃতি এখনও আমার মনে স্পম্ট হইয়া আছে। আমার পিতা 
ঝামাপুকুর লেন এবং রাজা দিগম্বর 'মত্রের বাড়ীর াবপরীত 1দকে বাড়ী নেন। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদ ব্রাহনসমাজ হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া কেশবচন্দ্র সেন তখন 
সবেমাত্র তাঁহার নূতন ব্রাহয়সমাজ প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়াছেন। পিতার বাসা এঁ সমাজের 
খুব নিকটে ছিল। 'দগম্বর 'ন্রের আতাঁথপরায়ণতা বিখ্যাত ছিল। তাঁহার 
বন্ধুরা সর্বদাই সেখানে সাদরে অভ্যার্থত হইতেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত 
আমার পিতা প্রায়ই সেখানে আঁতথ্য গ্রহণ কাঁরতেন। 'পতা পরবতর্ঁ জীবনে 
প্রায়ই আমাদের নিকট 'দিগম্বর 'মিন্তর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র কর, মুরলশধর 
সেন প্রতাঁতি তখনকার দিনের অন্যান্য 1বখ্যাত ব্যান্তর কথা বাঁলতেন। 
আম অগস্ট মাস মহানন্দে কালকাতায় কাটাইলাম এবং প্রায় প্রাতাঁদনই নূতন 

নূতন দৃশ্য দেখতাম । আমার চক্ষুর সম্মুখে এক নৃতন জগতের দৃশ্য আঁবর্ভৃত 
হইল। তখন নূতন জলের কল কেবল প্রবার্তত হইয়াছে এবং শহরবাসীরা 
পারচ্কৃত জল ব্যবহার কাঁরতে আরম্ভ কারয়াছে। গোঁড়া 'হ্ন্দুরা অপাবিত্রবোধে 
এ জল ব্যবহার কাঁরতে তখনও ইতস্ততঃ কারতেছে। কিন্তু জলের বিশুদ্ধতা 
ও উৎকর্ষই শেষে জয়শ হইল । ক্রমে ক্রমে ন্যায়, যুন্ত এবং সবিধাবোধ কুসংস্কারকে 

দূরীভূত করিল ও সব্বন্র উহার ব্যবহার প্রচালত হইল। মাটর 'নচের পয়$নালন 
নির্মাণ কেবলমান্র আরম্ভ হইয়াছে। 

১৮৭০ খুশম্টাব্দে কীলকচ্তার অবস্থা কেমন ছিল তাহার "চন্র যাঁদ এখানকার 
লোকের 'নাকট কেহ আঁঙ্কত করে, তবে তাহারা হয়তো তাহা চানতেই পারবে 
না। শহরের উত্তরাংশে দেশীয় লোকের বসাতস্থানে রাস্তার দুইধারে খোলা 
নর্দমা ছিল, আর তাহা হইতে জঘন্য দুর্গন্ধ উঠিত। বাড়ীর সংলগ্ন পায়খানা- 
গাল গাঁলত মলকুণ্ড ছিল বাঁললেই হয়। এ গল পাঁরজ্কার কারবার ভার 
গৃহের আঁধবাসদের উপরই ছিল, আর সে ব্যবস্থা দিল একেবারে আদম যুগের । 
শহরবাসরা অসীম ধৈর্যসহকারে মশা ও মাছির উপদ্রব সহ্য কারত। -: '*.. 

২ | র 



১৮ আত্মচারত 

সুয়েজ খাল তখন সবেমান্র খোলা হইয়াছে। কিন্তু হহ্গলশী নদীতে মাত্র 
কয়েকখাঁন সাগরগামী স্টীমার ছিল, তখনও অসংখ্য পালের জাহাজ ও তাহার 
মাস্তুলে হুগলী নদী আচ্ছন্ন । হাইকোর্ট এবং মিউীজয়ামের নূতন বাড়ী প্রায় 
শৈষ হইয়া আসয়াছে। তখনও কাঁলকাতায় কোন 'চাঁড়য়াখানা হয় নাই। তবে 
“মার্কেল প্রাসাদে”্র রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ী একটা ছোটখাট 'চাঁড়য়াখানা 
ছল এবং বহু দর্শকের ভিড় সেখানে হইত । হদগলী নদীর ধারে তখন আধ 
ডজনেরও কম জুটাঁমল ছিল 1১) 

মাড়োয়ারী কর্তৃক বাংলার অর্থনৌতক বিজয়ের লক্ষণ তখনও স্পন্ট দেখা 
দেয় নাই। এই ধিজয় অবশ্য একট প্রবল যুদ্ধে করা হয় নাই, ক্রমে ক্রমে ধারে, 
শান্তভাবে তাহারা বাংলাদেশকে আর্ক যুদ্ধে পরাস্ত কারিয়াছে। 

এক শতাব্দী পূর্বে মাতলাল শীল, রামদুলাল দে, অক্রুর দত্ত এবং আরও 
অনেকে আমদান-রপ্তাঁনর ব্যবসায়ে ক্রোড়পাতি হইয়াছিলেন। পরবতরঁকালে 
শিবকৃষণ দাঁ এবং রাজা হযষীকেশ লাহার পৃর্বপুরদষ প্রাণকৃষ্ণ লাহা যথাকুমে 
আমদানন লৌহ ব্যবসায়ে এবং বস্ত ব্যবসায়ে প্রভূত এশ্বর্য সয় কারয়াছিলেন। 
পুরাতন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রাতিভাশালী ছাত্র ডিরোজওর শিষ্য রামগোপাল 
ঘোষ, প্রাসদ্ধ বস্তা এবং রাজনোতিক নেতা ছিলেন। তাঁহাকে বিলাতের এক পন্ত 
“ভারতীয় ডেমস্থোঁনস” এই আখ্যা 'দিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘোষ তাঁহার 
অধিকাংশ সহাধ্যায়ীর মত সরকারী চাকার গ্রহণের জন্য ব্যগ্ত হন নাই। তান 
ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন এবং একজন ইংরাজ অংশীদারের সঙ্গে 'কেলসাল 
ও ঘোষ' নামে ফার্ম খুলেন।(২) রামগোপাল ঘোষের বন্ধু ও সতীর্থ প্যারীচাঁদ 
মিত্র সরকারণ চাকুরি অপেক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্যই বরণীয় মনে কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসায় ছিল। 'ব্রাটশদের আগমনের প্রথম সময় হইতেই 
বাঙালশরা ইউরোপায় ব্যবসায়ী ফার্মসমূহের বোনিয়ান' মেৎস্নীদ্দ) ছিলেন এবং 
এই উপায়ে তাহারা বহু অর্থ সণয় কারয়াছেন। আম যখন প্রথম কাঁলকাতায় 
আঁস, তখন পযন্ত গোরাচাঁদ দত্ত, ঈশান বসু এবং অন্যান্য বিখ্যাত 'বোনয়ান'দের 
স্মৃতি বাঙালীদের মধ্যে জাগ্রত ছিল। কল্তু এই সব প্রথম আমলের বাঙালী 
মহাজন এবং বেনিয়ানেরা নিজেদের বংশাবলীর জন্য ধ্বংসের বীজ বপন কাঁরয়া 
গিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জামদার 1কানবার প্রলোভনে সহজেই 
তখনকার ধনীদের মন আকৃষ্ট হইত। আর এক দিকে “সূর্যাস্ত আইন” এবং 

€১) ১৮৬০--৭০ এই দশ বংসরে €&টা মিল ৯৫০টি তাঁতসহ কার্য করতেছে ।-_ওয়ালেশ, 
“রোমান্স অব জন্ট”, ২৬ প। 

৫২) ছাতন্রাবস্থাতেই অবকাশ সময়ে ঘোষ বাজারের অবস্থা এবং দেশের উৎপন্ন দ্ুব্যজাতের 
বিষয় আলোচনা কারতে থাকেন। ২০ বৎসর বয়সের পৃবেহি তান মাল আমদাঁন শুল্কের 
সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ 'লিখেন। প্রথমে বোৌঁনয়ান, পরে অংশীদার রূপে একটি ইউরোপণ৭য় ফার্মে 
অভিজ্ঞতা লাভ কাঁরয়া তান নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার ফার্মের নাম হইল আর. জি. 
ঘোষ এন্ড কোংরেত্গুনে ও আঁকয়াবে তাহার কোম্পানির শাখা 'ছিল। তান ব্যবসায়ে সাফল্য 
লাভ করেন এবং বহু অর্থ উপার্জন করেন। বাকলান্ড--41390881 006: 00৩ 1.6. 00%০1)013+ 
"১০২৪. পৃঠ। 



তৃতঈয় পাঁরচ্ছেদ ১৯ 

অন্য দিকে মালিকদের আলস্য, বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য জামদারও সর্বদা 
নলামে চাঁড়ত। জামদারর প্রাতিষ্ঠাতারা সাধারণতঃ স্বনামধন্য ব্যান্ত 'ছলেন, 
1নজেদের শান্ততে জাঁমদার কাঁরতেন, সূতরাং তাঁহারা প্রায়ই উচ্ছঙ্খল স্বভাবের 
লোক হইতেন না। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরেরা “রূপার ঝিনুক” মুখে লইয়াই 
জন্মগ্রহণ কাঁরত, নিজের চেষ্টায় কিছুই তাহাদের কারতে হইত. না এবং ইহাদের 
চাঁরাদকে মোসাহেব ও পরগাছার দল ঘাঁরয়া থাঁকত। সুতরাং তাহারা যে 
বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল হইত, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। তাহারা নিজেদের মানাসক 
উন্নাতির জন্য কোন চেস্টা কাঁরত না, কেবল 'িলাস-ব্যসনে ডুবিয়া থাঁকত। “অলস 
মাঁল্তন্ক শয়তানের কারখানা ।” ডাঃ জনসনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়,_ 
“জ্যেত্ঠাঁধকারের পাঁরণাম ক?” তান উত্তর দেন যে, “ইহার ফলে পারিবারে 
কেবল একজন নির্বোধকেই সাম্ট করা হয়।” কিন্তু হিন্দুদের এবং ততোধিক, 
মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় পৈতৃক সম্পান্ত অসংখ্য সমান অংশে 
[বিভন্ত হয় এবং তাহার ফলে অসংখ্য ম, র্বোধ এবং উচ্ছঙ্খলের আঁবর্ভাবের 
পথ প্রস্তুত হয়। 

যাহারা ইউরোপাীয়দের গাঁদর বোনয়ান ছিলেন, অথবা যাঁহারা ব্যবসা-বাঁণজ্যে 
সাফল্য লাভ কাঁরয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা যে পাঁরশ্রমী, কমি, উদ্যোগী ও 
সাহু মাড়বার, যোধপুর ও 1বকানীরের আঁধিবাসীদের দ্বারা র্লমে কমে বাঁণিজ্যক্ষেন্র 
হইতে বাঁহম্কৃত হইবে, ইহা স্বাভাঁবক। ১৮৭০ খ২স্টাব্দের সময়েই বড়বাজারের 
অনেক অংশ তাহাদের হাতে যাইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও কতকগ্াল বড় বড় 

বাঙালী ব্যবসায় ছিল, যাহাদের পূর্বপুরুষরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর সাঁহত 
কারবার কারয়াঁছলেন। 

কিন্তু সয়েজ খাল খোলার পর হইতে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসায়ক্ষেত্রে যুগান্তর 
উপাস্থত হইল। ইহার ফল 'িরুপ হইয়াছে, তাহা কাঁলকাতার ১৮৭০ সালের 
আমদানি রপ্তাঁনর হিসাবের. সঙ্গে ১৯২৭--২৮ সালের হিসাবের তুলনা কাঁরলেই 
বুঝা যায়।(৩) লন্ডন, গলিভারপুল এবং গলাসগো বোম্বাই ও কাঁলকাতার নিকটতর 
হইল। আর রেলওয়ের দ্রুত 'বস্ততি ও তহার সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরের স্টীমার 
সার্ভস-সেই নৈকট্য আরও বাদ্ধি কাঁরল। বড়বাজার ও ক্লাইভ স্ট্রীট এখন 

€৩) ০০759954457 

১৮৭০-_-৭১ ১৬,৯১৩,৯৮,১৮০ ১৯২৭--২৮ ৮৩,৫৯,২৪,৭৩৪ 

কিকাতার বন্দর হইতে মোট রপ্তানশ পণ্যজাতের মূল্য গেবর্নমেন্ট স্টোর্স ব্যতীত) £-_ 

১৮৭০-_৭১ ১৯২৭--২৮ 
ভারতীয় পণ্যদ্বব্য ২২,৫৭,৮২,৯৩৫ ১৩৭,৬৭,৩৮,৭৭৯ 

[িদেশশ পণ্যদ্ুব্য ২৯,৩৮,৫৫৩ ৭০,৯৬,৮২২ 

মোট-_ ২২,৭৭,২১,৪৮৮ ১৩৮,৩৮,৩৪,৬০১ 

উহা হইতে দেখা যাইবে যে, আমদাঁন ও রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের মূল্য প্রায় ছয় গুণ বাঁড়য়াছে। 



২০ আত্মচারত 

মাড়োয়ার ও ভাটটয়া ব্যবসায়ীতে পূর্ণ এবং বাঙালরা বালিতে গেলে স্বেচ্ছারুমেই 
বাঁণজ্যজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বাঁহজ্কৃত হইয়াছে। বড়বাজারের দাক্ষিণ অংশের 
যেখানে রয়েল এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক ও শেয়ার বাজার আছে, সেখানে ইউরোপায় বাঁণকদের 
প্রাধান্য, কিন্তু সেখানে প্রত্যহ যে কোট কোটি টাকার কারবার চলিতেছে তাহার 
সঙ্গে মড়োয়ারী ও ভাটয়াদের ঘাঁন্ঠ যোগ আছে। এই অণ্চলের, তথা বড়- 
বাজারের জামর স্বত্ব পরন্তি বাঙালীদের হাত হইতে চাঁলয়া গিয়াছে। অভাবে 

পাঁড়য়াই বাঙালীকে পৈতৃক সম্পা্ত বিক্রয় কাঁরতে হইয়াছে। একটা জাতির 
জীবনে যে দুলভ সূযোগ আসে, তাহা এইভাবে কাঁড়য়া লইতে দেওয়া হইল। 
বাংলা তাহার সুযোগ চিরকালের জন্য হারাইয়াছে। 'তাহার প্রাচীন আঁভজাত 
বংশের বংশধরগণ এবং ভদ্রলোক সম্প্রদায় তাহাদের নিজের জন্মভূমিতেই গৃহহীন 
ভবঘুরে হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহারা হয় অনশনে আছে, অথবা সামান্য বেতনে 
কেরানীগাঁর কাঁরয়া জীঁবকানর্বাহ কারতেছে। 

এখন আমার নিজের কথা বাঁল। আমার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাইনর ছান্বৃত্ত 
পরীক্ষা পাস করাতে, তাঁহাকে শিক্ষা শেষ কারবার জন্য কাঁলকাতায় আসতে 
হইল। আমার অগ্রজ এবং আম এম. ই. পরীক্ষা দবার জন্য প্রস্তুত হইতো ছিলাম। 
আমার পিতার পক্ষে এখন একটা গুরুতর অবস্থার সৃম্টি হইল। তিনি সাধারণ 
পল্লীবাসন ভদ্রলোকের চেয়ে বেশ 'শাক্ষত ছিলেন এবং কাব্য সাহত্য প্রভাতি 
উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ছেলেরাও যাহাতে তৎকালনন 
উচ্চতম শিক্ষা পায়, এজন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। তখনকার 1দনে আমাদের গ্রাম 
হইতে কাঁলকাতায় আসতে নৌকায় ৩1৪ দিন লাগিত। কিন্তু বর্তমান রেলওয়ে 
ও স্টীমারযোগে পথের দূরত্ব কাময়া গিয়াছে, এখন ১৪ ঘন্টায় আমাদের গ্রাম হইতে 
কাঁলকতায় আসা যায়। তখন 'বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঁরদর্শনাধীনে কোন প্রাসাদতুল্য 
হোটেল বা 'মেস' ছিল না। আমার প্পিতার সম্মুখে দুইটি মান্ন পথ ছিল। প্রথম, 
একজন শিক্ষক আভভাবকের অধীনে কাঁলকাতায় তাঁহার ছেলেদের জন্য একাঁট 
পৃথক বাসা রাখা, দ্বিতীয়, গ্রাম হইতে নিজেরাই কাঁলকাতায় আসিয়া বাস করা 
এবং স্বয়ং ছেলেদের তত্তাীবধান করা। কিন্তু এই শেষোস্ত পথেও অত্যন্ত অস্ীবধা 
ছিল। আমার তা বড় জমিদার ছিলেন না এবং উপযন্ত বেতন দিয়া কোন 
বশ্বস্ত কর্মচারীর উপর গ্রামের সম্পাত্তর ভার ন্যস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর 
ছিল না। তাঁহার জামদার কতকগ্যাল ছোট ছেটে তালুকের সমাম্ট ছিল এবং 
[তানি ব্যাঁঙ্কং ও মহাজনীর কারবারও আরম্ভ কাঁরয়াছলেন। এই শেষোন্ত কারবারে 
[তান সম্পাত্ত বন্ধক রাখিয়া বহু লোককে টাকা ধার 'দয়াছলেন। সুতরাং তাঁহার 
পক্ষে গ্রামে থাঁকয়া এ সমস্ত সম্পাত্ত ও কারবার নিজে দেখা অপাঁরহার্য ছিল। 
দীর্ঘকালের জন্য গ্রাম ছাঁড়য়া দূরে বাস করা তাঁহার পক্ষে স্বভাবতই ঘোর ক্ষাতি- 
কর। কোন্ পথ অবলম্বন করা হইবে, তাহা লইয়া আমাদের পাঁরবারে আলোচনা 
চলিতে লাঁগল। আমার মনে আছে, পিতা ও মাতার মধ্য ইহা লইয়া প্রায়ই 
আলোচনা হইত এবং এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত মীমাংসা করা তাঁহাদের পক্ষে কাঠন 
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িল। অবশেষে স্থির হইল যে, 'পতামাতাই ছেলেদের লইয়া কাঁলকাতায় 
থাকিবেন, অন্যথা অল্পবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে বিদেশে বাসা প্রীতির বন্দোবস্ত 
কাঁরয়া থাকা অসম্ভব। 

আমার পিতা তাঁহার পল্লশজীবনের একটি অভাবের কথা বাঁলরা প্রায়ই ক্ষোভ 
প্রকাশ কাঁরতেন। পল্ল'র যে ভদ্রসমাজের মধ্যে তাঁহাকে বাস কারতে হইত, তাহার 
বিরুদ্ধে তিনি অনেক সময়ই আভযোগ কারতেন। পল্লীর ভদ্রলোকেরা সম্পূর্ণ 
ণভন্ন জগতে বাস কাঁরতেন। হাফেজ, সাদি এবং বিখ্যাত ইংরাজ সাহতিকদের 
গ্রল্থ পাঠে যাঁহার মন ও চাঁরন্র গঠিত হইয়াছল, যান রামতনু লাহিড়ীর পদমূলে 
বাঁসয়া শিক্ষালাভ কাঁরয়াছিলেন, 'তাঁন শিক্ষায় অর্ধশতাব্দী পশ্চাৎপদ, কুসংস্কার- 
গ্রস্ত ও গোঁড়ামিতে পূর্ণ লোকদের সংসর্গে আনন্দলাভ কাঁরবেন, ইহা প্রত্যাশা 
করা যায় না। দুই একাট দল্টান্ত দিলে আমার বন্তব্য পারস্ফূট হইবে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা নব্য 
বাংলার মন আঁধকার করিয়াছিল এবং আমার পিতা এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ 
কার্যতঃ প্রমাণ কারবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছলেন। আমাদের গ্রামের স্কুলে মোহনলাল 
বিদ্যাবাগীশ নামক একজন পণ্ডিত ছিলেন। টোলে-পড়া 'শিক্ষিত ব্লাহণ হইলেও, 
[তান তাঁহার পৈতা ত্যাগ কাঁরয়াছলেন। এই পাঁণ্ডত সহজেই 'িধবা বিবাহ 
কারতে সম্মত হইলেন। 

প্রাচীন ও নবীন 

এই ধধর্মবিরুদ্ধ” বিবাহের কথা দাবানলের ন্যায় চারাদকে ছড়াইয়া পাঁড়ল 
এবং শীঘ্রই যশোহরে আমার িপিতামহের কানে যাইয়া পেশিছিল। পিতামহ গোঁড়া 
হিন্দ; ছিলেন, সুতরাং এই 'ঘোর অপরাধে'র কথা শুনিয়া তান স্তাম্ভত হইলেন। 
[তান পালকির ডাক বসাইয়া তাড়াতাঁড় যশোহর হইতে রাড়্ীলতে আসলেন এবং 
বিধবা বিবাহ বন্ধ কারতে আদেশ দিলেন। আমার পিতাকে বাধ্য হইয়া এই 
আদেশ মানতে হইল এবং ধিধবা বিবাহ দেওয়া আর ঘাঁটল না। ূ 

আমার পতামহের শ্রাদ্ধে, পাশস্থ গ্রামের বহুলোক এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 
অস্বীকার কাঁরল; কেননা, আমার 'পতা তাহাদের মতে “ম্লেচ্ছ” হইয়া 'গয়াছলেন। 
এমন কথাও প্রচাঁরত হইল যে, জনৈক প্রাতিবাসীর হারানো বাছুরাঁটকে প্রকৃতপক্ষে 
হত্যা কাঁরয়া চণ্প কাটলেট ইত্যাঁদ সুখাদ্য রন্ধনপূর্বক টোৌবলে পাঁরবেষণ করা 
হইয়াছে। সাতক্ষীরার জাঁমদার উমানাথ রায় একটা ছড়া ' বাঁধয়াছলেন, তখনকার 
দনে এ ছড়া খুব লোকাপ্রয়*হইয়াছিল। ছড়ার প্রথম অন্তরা এইরূপ ৪ 

“হা কৃষ্ণ, হা হার, এ ক ঘটাইল, 
রাড়ীল টাকীর(৪) ন্যায় দেশ মজাইল।” 

(৪) টাকীর (২৪ পরগনা) কালীনাথ মুন্সী রামমোহন রায়ের সংস্কার আন্দোলনের, 
সমর্থক ছিলেন এবং সেই কারণে গ্রামের গোঁড়ারা তাঁহার উপর খঙ্া-হস্ত ছিল। 
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১৮৭০ খখন্টাব্দের [ডিসেম্বর মাসে আমার পিতামাতা স্থাঁয়ভাবে কাঁলকাতায় 
আসলেন এবং ১৩২নং আমহাস্ট্ঁ স্ট্রীটের বাড়ী ভাড়া কারলেন। আমরা এই 
বাড়ীতে প্রায় দশ বৎসর বাস করিয়াছিলাম।6১) আমার বাল্যকালের সমস্ত স্মৃতিই 
এ বাড়ী এবং চাঁপাতলা নামে পাঁরচিত শহরের এ অণ্চলের সঙ্গে জাঁড়ত। আমার 
পিতা আমাকে ও জ্যেন্ঠ ভ্রাতাকে হেয়ার স্কুলে ভার্তি কারয়াছিলেন। হেয়ার 
স্কুল তখন ভবানীচরণ দত্তের লেনের সম্মুখে একটি একতলা বাড়তে অবাঁস্থত 
ছিল। এখন এঁ বাড়ী প্রোসডেন্সি কলেজের রসায়ন 'বভাগের অন্তরভূন্ত হইয়াছে। 

আমার সহাধ্যায়ীরা যখন জানতে পারল যে, আম যশোহর হইতে আঁসিয়াছি, 
তখন আম তাহাদের বিদ্রুপ ও পাঁরহাসের পান্র হইয়া উঠিলাম। আমাকে তাহারা 
'বাঙাল' নাম দল এবং মল্দভাগ্য পূর্ববঙ্গবাসীদের যে সব ন্লুট-ীবচ্যুতি আছে 
বাঁলয়া শোনা যায়, তাহার সবই আমার ঘাড়ে চাপানো হইল। এক শতাব্দী পূর্বে 
সকটল্যাশ্ডের বা ইয়কঁশায়ারের কোন গ্রাম্য বালক তাহার কথার বিশেষ টান” এবং 
ভাব-ভাঁঙ্গর 'বশেষত্ব লইয়া যখন লণ্ডন শহরের বালকদের মধ্যে উপাঁ্থত হইত, 
তখন তাহার অবস্থাও কতকটা এই রকমই হইত। তখনকার দনে জাতীয় জাগরণ 
বালয়া কিছুই হয় নাই; সুতরাং অল্প লোকেই জানিত যে, আমার জেলা এমন 
দুই জন মহাযোদ্ধাকে জন্ম ও আশ্রয় দয়াছে-যাঁহারা মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে 
গবদ্রোহের পতাকা উদ্ডীন কারয়াছলেন। অন্যথা 'বদ্রুপকারীদগকে আম এই 

ক্ষেত্রসমূহ আমার গ্রামের আত নিকটে এবং রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী 
মহম্মদপুর আমার জেলাতেই অবাঁস্থত। বাংলার তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ জশীবত 
কাব এবং আমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা “বাংলার মিল্টন” আমাদেরই গ্রামের দৌহন্র 
এবং তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র আমাদের জেলাতেই 
জন্মগ্রহণ করেন এবং স্তন্যপানে পুষ্ট হন এসব কথা বাঁলয়াও আম বিদ্দুপ- 

কাঁলকাতা আবার পূর্বে আমার মানাঁসক উন্ননত কিরৃপ হইয়াছিল, সেকথা 
এখানে একটু বালব। পিতার সঙ্গে আমাদের আমি ও আমার ভাইদের) সম্বন্ধ 
সরল ও সোহার্দযপূর্ণ ছিল। বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বাঁলয়া 
আমরা অনেক বিষয় বেশী 'শাঁখতাম। তাঁহার নিকটে গিয়া কথাবার্তা বাঁলতে ও 
গঞ্পাঁদ কারতে তিনি আমাদের সর্বপ্রকার সুযোগ দিতেন। আম অনেক সময় 

(১) এ বাড়ীর এখনও সেই পুরাতন নম্বর আছে। 
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দোখয়াছ, পতা ও পাত্রের মধ্যে একটা দুলজ্ঘ ব্যবধান, পুত্র পিতাকে ভয় কারয় 
চলে, দুই জনের মধ্যে যেন একটা রুক্ষন্ন নীরবতার সম্বন্ধ বর্তমান। মাতা অথবা 
পারবারের কোন বন্ধ পিতা ও পুত্রের মধ্যে অনেক সময়ই মধ্যস্থের কার্ষ করেন। 
আমার 'িতা সৌভাগ্যক্রমে চাণক্য পঁশ্ডিতকেও আঁতক্রম কাঁরয়াছলেন। 

লালয়েৎ পণ্বর্ধাণি দশবর্ধাঁণ তাড়য়েং। 
প্রার্তে তু ষোড়শে বর্ষে পন্রমিন্রবদাচরেৎ ॥ 

ইহাই চাণক্যের উপদেশ । কাঁলকাতা আসার পূর্বে আমি যখন গ্রাম্যস্কুলে পাঁড়তাম 
এবং আমার বয়স মান্র নয় বংসর, সেই সময়ে ইতিহাস ও ভূগোলের প্রতি আমার 
অনুরাগ ছিল। একদিন পিতার ভূগোলের জ্ঞান পরাক্ষা কাঁরতে আমার মনে 
ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, 'িবাস্টপুল কোথায়? তিনি 
বাললেন,_ক পসিবাস্টপুলের কথা বাঁলতেছঃ ইংরাজেরা & শহর কির্পে 
অবরোধ কাঁরল, তাহা আমি যেন চোখের সম্মুখে দেখিতেছি।” এই উত্তর শ্ানিয়া 
আমি নীরব হইলাম। 
আর একবার ইংরাজের দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধের কথা বাঁলতে গগয়া তান 

একটি ঘটনার উল্লেখ করেন, যাহা আমাদের যুবকদের সর্বদা স্মরণ রাখা উীচত। 
সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। স্যার কাঁলন কাম্পূবেল পেরে লর্ড ক্লাইভ) 
তখন ছাটতে আছেন এবং এডিনবার্গ িলজাঁফক্যাল ইনাস্টাটউটে বাঁসয়া সংবাদ- 
পত্র পাঁড়তেছেন। ইন্ডিয়া আঁফস হইতে তারযোগে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 
[তিনি ভারতে যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা2ঃ তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন-_ 
“হাঁ”। কয়েক মিনিট পরেই আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কখন তিনি 
যাত্রা কারবার জন্য প্রস্তুত হইবেন? তান উত্তর দিলেন “এই মুহূতে! 

আমার পতার মুখ হইতেই আমি প্রথম 'শাখ যে, প্রাচীন ভারতে গো-মাংস 
ভক্ষণ বেশ প্রচালত ছিল এবং সংস্কৃতে আতাঁথর এক নাম হইল “গোঘ7” যোঁহার 
কল্যাণার্থ গোহত্যা করা হয়)।6২) আমার মনে পড়ে তাঁহার মুখেই এই দুইখাঁন 
বাঁহর নাম আম প্রথম শনি (০০785 21210 1770021005+ 2100 88০0125 

০0) 9788000)) । নাম দুইাঁটি আমার কাছে অর্থহীন, বোধ হইয়াছিল, ইহা 
আঁম স্বীকার কারতেছি। কয়েক বংসর পরে আলবার্ট স্কুলে আমি যে সব গ্রন্থ 
পূরস্কার পাই, তাহার মধ্যে একখান ছিল এই "1276 711008105,  আমার মন 
কৌতূহলপ্রবণ ছিল। পড়াশুনাতেও আমার অনুরাগ ছিল। সেইজন্য আম প্রায়ই 
পিতার গ্রন্থাগারের বইগ্যাল নাড়াচাড়া কারতাম। জন্সনের িক্সনার দুই কোয়াটো 
ভ্যলুম, টড কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৮১৬ খ্ঃনস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইখাঁন আমার 
চিত্ত আকৃষ্ট কাঁরয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রাচীন ও বিখ্যাত সাহাত্যকদের লেখা হইতে 
যে সব উদ্ধৃতাংশ ছিল, তাহা আমার খুব ভাল লাগিত। আমি এই গ্রন্থের পাত 

৫২) রাজেন্দ্রলাল দিত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে “3৩51 291108 
শি [0৫18 €চক্রবতর্ণ, চ্যাটার্জ এণ্ড কোং); প্রাচীন ভারতে গো-মাংসণ নামক গ্রল্থ 

! 

রর 



২৪ আত্মচারত 

উল্টাইতাম এবং উদ্ধৃতাংশ মুখস্থ কারতাম, যদিও “517810486৪৮. 800 2 

এই সব সাঙ্কেতিক চিহের অর্থ আমি বুঝতাম না। একাঁদন আম 'নম্নালাখত 
পধান্তগুলি মুখস্থ কাঁরলাম__ 

“20012710615 0179 00159 ০0 00৫, 10705415050 015 1115 %1557100 

₹/০ [/ (0 119901).৮_-91181. আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শনয়া বাস্মত ও আনান্দত 

হইলেন। 
. সেক্সপীয়রের সঙ্গে আমার পাঁরচয় কলমে ঘাঁনষ্ঠ বন্ধূত্বে পাঁরণত হইয়াছিল 
এবং বাল্কালে আম যেটুকু পাঁড়য়াছলাম, তাহার ফলেই অমর কাঁবর নাটকের 
প্রাত- বিশেষতঃ, বিয়োগান্ত নাটকের প্রাত-_ আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। স্কুলে 
আমার ছান্রজীবনের কতকগ্যাল ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। ক্লাসের বার্ষক 
পরাঁক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকেরা আমাদের পরীক্ষক থাঁকতেন। 
প্যারীচরণ সরকার আমাদের ভূগোলের এবং মহেশচন্দ্র ব্যানার্জ ইতিহাসের পরাক্ষক 
ছিলেন। এই দুইটি বয় আমার খুব প্রিয় ছিল, এবং সহাধ্যায়শদের মধ্যে আমই 
এই দুই বিষয়ে বেশী নম্বর পাইতাম। পর পর দুই বংসর মৌখিক পরাক্ষায় 
মহেশ বাবুর নিকট আম পূরা নম্বর পাইলাম। প্রশন করা মান্র আমি সন্তোষ- 
জনক ভাবে তাহার উত্তর 'দতাম। একবার তান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,_ 
“তোমার বাড়ী কোথায় ৮৮ আম বাঁললাম “যশোহর”। এই উত্তরে তিনি বেশ 
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, মনে হয়। 

হেয়ার স্কুল 

বর্তমানে যেখানে প্রোসডোন্স কলেজ অবাস্থত, পূর্বে সেখানে খোলা ময়দান 
ছিল এবং এটি আমাদের খেলার মাঠরূপে ব্যবহৃত হইত। স্থানের সঙ্কুলান না 
হওয়াতে ১৮৭২ খনীম্টাব্দে হেয়ার স্কুল নূতন বাড়তে (এখন যে বাড়ীতে আছে) 

স্থানান্তারত হয়। বিদ্যালয় গৃহের একাঁট ক্লাসের দেয়ালে গাঁথা মর্মরফলকে 
ডোভড হেয়ারের স্মাতর উদ্দেশ্যে 'নম্নালাীখত কয়েক লাইন ইংরাজী কাবতা 
আছে। উহা ভি. এল. 'রিচার্ডসনের রাঁচিত। 

4৯1) 1 57210 0101127110100190, 19100001 [06100, 

10 116 0০৮০96০৫ 10 0179 691761095 ০120 : 

79 01995 076 8711000 [0170 5111) 3116191) 1019, 

45100 01005 270 0910019:5 18000 15115 195016 17 

-হে পরোপকারী বিশ্বস্ত বন্ধু, তোমার জীবন একমান্র মহৎ উদ্দেশ্যে 
উৎসগাঁ্কৃত হইয়াছিল। সে উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা 
'হিন্দুজাতির মনকে জাগ্রত করা এবং সত্যের তথা প্রকৃতির যে আলোক তাহাদের 
মনে ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ প্রদীপ্ত করা। 

কাঁবতাঁটি আমার বড়' ভাল লাঁগিয়াছিল এবং এখনও আম উহা অক্ষরে অক্ষরে 
আবৃত্তি কারতে পাঁর। 



চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ ২৫ 

তখন "গাঁরশ্চন্দ্র দেব হেয়ার স্কুলের এবং ভোলানাথ পাল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু 
স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। গবরনমেণ্ট কর্তৃক পাঁরচালিত এই দুই স্কুল তখন 
বাংলাদেশের মধ্যে প্রধান বিদ্যালয় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে প্রাতযোগতা চালত । 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রবোশকা পরীক্ষায় কোন্ স্কুলের ছাত্র প্রথম স্থান 
লাভ কাঁরবে তাহা লইয়া বেশ প্রাতিদ্বান্দতা চাঁলত। তখনকার 'দিনে কাঁলকাতায়, 
শুধু কলিকাতায় কেন, সমস্ত বাংলায় বে-সরকার স্কুলের সংখ্যা খুব কম ছিল। 
প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালর্পে জেমস সাটুক্লিফ হেয়ার ও 'হন্দয উভয় 
স্কুলের কর্তা ছিলেন এবং তিনি প্রাতি শানবার নিয়ামতভাবে আমাদের স্কুল 
পাঁরদর্শন কাঁরতে আঁসতেন। আমার পড়াশুনার বেশ অভ্যাস ছিল, 'কন্তু তাই 
বাঁলয়া আম পুস্তক-কাঁট ছিলাম না। স্কুলের 'নার্দস্ট পাঠ্য পুস্তকে আমার 
জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটিত না। আমার বই পড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল এবং খন আমার 
বয়স মান্র ১২ বংসর সেই সময় আমি শেষরান্রে ৩টা, ৪টার সময় উঠিয়া কোন প্রিয় 
গ্র্থকারের বই 'নজর্নে বাঁসয়া পাঁড়তাম। পরে আম এই অভ্যাস ত্যাগ কার; 
কেননা, ইহাতে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়, লাভও বিশেষ কিছু হয় না। এখন পর্যন্ত 
ইতিহাস ও জশবনচাঁরত আমার খুব প্রিয় 'জীনিস। চেম্বারের জীবনচাঁরত আম 
কয়েকবার আগাগোড়া পাঁড়য়াছি, 'নউটন ও গ্যাঁলালওর জীবনী আমার বড় ভাল 
লাগত, যাঁদও সে সময়ে জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁহাদের দানের মাহমা আম বাঁঝতে 
পারতাম না। স্যার উইলিয়ম জোন্স, জন লেডেন এবং তাঁহাদের ভাষাতত্তবের অগাধ 
জ্তান আমার মনকে প্রভাবান্বিত কাঁরত। ফ্রাঙ্কালনের জীবনীও আমার অতান্ত 
প্রয় ছিল। জোন্সের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার মাতার সেই উীন্ত--পাঁড়লেই সব 
জানতে পারবে" আম ভুলি নাই। আমার বাল্যকাল হইতেই বেঞ্জামন ফ্রাঙ্কাঁলন 
আমাকে খুব আকৃষ্ট কারতেন এবং ১৯০৫ সালে আঁম খন দ্বিতীয়বার ইংল্ডে 
যাই, সেই সময় তাঁহার একখানি 'আত্মচরিত' সংগ্রহ কাঁরয়া বহুবার পাঠ কাঁর। 
পোঁন্সলভোনিয়া প্রদেশের এই মহৎ ব্যক্তির জীবনী [চরাঁদনই আমার 'নকট আদর্শ 
স্বরূপ ছিল--কিরূপে সামান্য বেতনের একজন কম্পোজটার হইতে তান নিজের 
অদম্য অধ্যবসার ও দণজর্ষি শীন্তর দ্বারা দেশের একজন প্রধান ব্যান্তরুপে গণ্য 
হইয়াছিলেন, তাহা আঁম সাঁবস্ময়ে স্মরণ কাঁরতাম। 

ব্রাঙ্গ সমাজ 

কতকটা আশ্চর্যের বিষয় হইলেও, বাল্যকাল হইতেই আম র্রাহ্গসমাজের ?দকে 
আকৃম্ট হইয়াছিলাম। নানা" কারণে ইহা ঘটয়াছল। আমার 'পতা বাহ্যতঃ 
প্রচলিত হিন্দুধর্মে নামমান্র বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু অন্তরে পূর্ণরূপে সংস্কারবাদনী 
ছিলেন। আমার 1পতার গ্রন্থাগারে তত্তববোধনী পান্রকার খুব সমাদর ছিল। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, অযোধ্যানাথ পাকড়াশন, 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির রচনা ও উপদেশ ক্রমে ক্রমে আমার মনে ধর্মভাবের বাঁজ 
বপন কারয়াছিল। কোন শীঁন্তশালী ব্যান্তীবশেষের প্রভাব আমার মনের ধর্মীব*বাস 
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গাঁড়য়া তোলে নাই। কোন অপৌরুষেয় ধর্মে আম স্বভাবতঃই 'ব*বাস করিতাম 
না। তত্ববোধিনী পান্রকায় ফ্রান্সিস উইলিয়াম নিউম্যানের রচনাবলা, ফ্রান্সেস 
পাউয়ার কব্ এবং রাজনারায়ণ বসুর পন্রাবলী, আমার মনে বিশেষ প্রভাব বস্তার 
কারয়াছিল। জার্মান স্কুলে'র অন্যতম প্রাতিনাঁধ ট্রস বাইবেলের যে নব্য সংস্কার- 
মূলক আলোচনা করিয়াঁছলেন, তাহাও আমার মনে লাগত। ট্রস প্রণীত 
416 0? 0005 006 1৪৮ গ্রন্থে খুশম্টের জীবনের অলৌকিক ও আঁতগপ্রাকৃত 

ঘটনাবলী বাঁজতি হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাচার্যগণের বিশেষ প্রিয় 
ছিল। রেনানের 4475 ০? 39545 গ্রল্থকেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়। আমার 
পারণত বয়সে মাট্টনের 450099৬০019 4১০1 076 (01050911 1106 এবং 70019 

0[1100817৮ 'থওডোর পার্কার ও চ্যাঁনংএর রচনাবলী আমার নিত্য সহচর ছিল। 
'বশপ কোলেনসোর '717০ 75019565001) 01100911 12591101179 নামক গ্রল্থ আমার 

পাঁড়বার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অন্য গ্রন্থে এই পুস্তকের যে উল্লেখ আছে, তাহাতেই 
আম ইহার উদ্দেশ্য ও মর্ম উপলাব্ধ কারতে পাঁরয়াঁছ। পরবতর্ট কালে, মুসা 
কর্তৃক প্রচারত সাঁন্টর সময়পঞ্জী এবং পাঁথবীর বয়স সম্বন্ধে ভূবিদ্যার আবচ্কার 
এই উভয়ের মধ্যে গভীর অনৈক্য অপৌরুষেয় ধর্মে আমার 'বশবাস আরও ন্ট 
করে। হন্দু সমাজের প্রচালত জাতিভেদ এবং তাহার আন্যষাঁঙ্গক 'অস্পৃশ্যতা, 
আমার নিকট মানুষের সঙ্গে মানৃষের স্বাভাঁবক সন্বন্ধের ঠিক বিপরীত বাঁলয়া 
মনে হইত। বাধ্যতামূলক বৈধব্য, বাল্য বিবাহ এবং এঁ শ্রেণীর অন্যান্য প্রথা 
আমার নিকট জঘন্য বালয়া বোধ হইত । আমার পিতা প্রায়ই বাঁলতেন যে, তাঁহার 
অন্ততঃ একটি ছেলে বিধবা বিবাহ কাঁরবে এবং আমাকেই তান এই কার্যের 
উপযযুন্ত মনে কঁরতেন। ব্রাহ্ম সমাজের সমাজ-সংস্কারের দিকটাই আমার মনের 
উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াঁছল। 

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭১ খীষ্টাব্দে বিলাত হইতে "ফারিয়া, “সুলভ সমাচার” 
নামক এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাঁহক সংবাদপন্ন প্রকাশ করেন। এই কাগজে অনেক 
নূতন ভাব থাঁকত। কেশবচন্দ্রের নূতন সমাজ-ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মসমাজে প্রাতি 
রাববার সন্ধ্যায় আমি তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনতে যাইতাম। আদ বাহ্গসমাজের 
সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কেশবচন্দ্রই এই নূতন সমাজ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের 
গম্ভীর ওজাঁস্বনী কণ্ঠস্বরের ঝঙ্কার এখনও আমার কানে বাঁজিতেছে। টাউন 
হলে কংবা ময়দানে বা আযালবার্ট হলে কেশবচন্দ্রের বন্তুতা শনিবার সুযোগ আমি 
কখনই ত্যাগ কাঁরতাম না। রঃ 

১৮৭৪ সাল আমার জীবনের একটি গুরুতর ঘটনাপূর্ণ বংসর। আম সেই 
সময় ৪র্থ শ্রেণীতে পাঁড়তাম। অগস্ট মাসে আমার গূরুতর রক্তামাশয় রোগ হইল 
এবং ক্রমে এ রোগ এত বাঁড়য়া উঠিল যে, আমাকে স্কুলে যাওয়া ত্যাগ কাঁর্তে 
হইল। এ পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভাল ছল, পাঁরপাকশান্ত বা ক্ষুধারও কোন 
গোলযোগ 'ছিল না। আম পৈতৃক আঁধকারে সবল ও সুগঠিত দেহ পাইয়াছিলাম। 

* কিন্তু আমার ব্যাধ ক্রমে স্থায়ী রোগ হইয়া দাঁড়াইল এবং যাঁদও সাত মাস 
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পরে তাহার তীব্রতা কিছ হাস পাইল, তথাপি আমার স্বাস্থ্য ভাঙ্গয়া গেল এবং 
পাঁরপাকশান্ত নস্ট হইল। আম ক্রমে দুর্বল হইয়া পাঁড়লাম এবং তরুণ. বয়সেই 
আমার শরীর আর বাঁড়ল না। আম বাধ্য হইয়া আমার আহার সম্বন্ধে কড়াকাঁড় 
নিয়ম মানয়া চলিতে কৃতসংকজ্প হইলাম। 

এক বিষয়ে এই ব্যাধি আমার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরুপ হইল। আম সব 
সময়েই লক্ষ্য কাঁরয়াছ যে, ক্লাসে ছেলেদের পড়াশুনা বেশীদূর অগ্রসর হয় না। 
কতকগ্ীল ছেলের বাঁদ্ধ প্রখর নহে, কতকগ্ীলর ব্বাদ্ধ মাঝারি গোছের, আর 
অল্পসংখ্যক ছেলের ব্াদ্ধই উচ্চশ্রেণীর থাকে । এই সব রকম ছেলেকেই একসঙ্গে 
শিক্ষা দেওয়া হয়, ফলে ইহাদের সকলের বাঁদ্ধ ও মেধার গড়পড়তা অনুসারে 
পড়াশুনার উন্নাতি হয়; তার বেশী হয় না। ক্লাসে এক ঘণ্টা বন্তৃতা ৪৫ 'মাঁনটের 
বেশী নহে, তার মধ্যে ছেলেদের হাজরা ডাকিতেই প্রায় ১০ মিনিট সময় যায়। 
ইটন, রাগবী, হ্যারো প্রভাতির মত ইংরাজী স্কুলে এমন অনেক সাবধা আছে, 
যাহার ফলে এই সব ভ্রুটির অন্য দক "দয়া সংশোধন হয়। এ সব স্কুলে ছেলেরা 
এমন অনেক বিষয় শিখে, যাহা অমূল্য এবং যাহার ফলে তাহাদের চারন্র গাঠত 
হয়। বই পাঁড়য়া যাহা শেখা যায় না, এর্প সব বিষয়ে সেখানে তাহারা 'শিখে। 
'ওয়াটারলুর যুদ্ধ ইটন স্কুলের ব্বীড়াক্ষেত্রেই জিত হইয়াছিল" ওয়েলিংটনের এই 
টীন্তর মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহত আছে। এই সব স্কুলের হেডমাস্টারদের 
অনেক সময় বিশপের পদে অথবা অক্সফোর্ড বা কেমূত্রিজের মাস্টারের পদে উন্নতি 
হয়। এইরূপ স্কুল একজন আন্ড- অন্ততঃপক্ষে বাটলারের--গর্ব কাঁরতে 
পারে ।(৩)। কিন্তু বাঙাল ছেলেরা সাধারণতঃ যে সব স্কুলে পড়ে, তাহাদের এমন 
কোন সুবিধা নাই। এখানে তাহাকে এমন এক ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে হয়, 

“ বাহা তাহার মাতৃভাষা নহে এবং ইহাই তাহার উন্নতির পক্ষে একটা প্রধান বাধা 
স্বর্প। 

ছেলে যাঁদ ক্লাশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছান্র হয়, তাহা হইলেও ক্লাসে তাহার পড়াশুনার 
উন্নতি ধার গাঁততে হইতে বাধ্য। অজ্ঞাতসারে তাহার মনে একটা গর্ব হয়, কোন 
কোন সময়ে সে আত্মম্ভরী হইয়া উঠে। বাস্তাবকপক্ষে সে কতটুকু শিখে_-আঁত 
সামান্যই! অনেক সময় সে ভাবে যে, যাহা তাহাকে 'শাখিতে হইবে, তাহা তাহার 
পাঠ্য পুস্তকের সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যেই আছে। তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ। এতদ্ব্যতত, প্রখর বৃদ্ধিশালী ছাত্র যেটুকু তাহার পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন, সেইটকু আয়ত্ত কারবার কৌশল শিখে। ক্লাসের প্রধান ছাত্রই ষে সব 
সময়ে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, ইহাও সত্য নহে; যাঁদও কোন কোন সাধারণ শিক্ষক 
তাঁহার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা সেইর্প মনে করিতে পারেন বটে। 

লর্ড বায়রন এবং আমাদের রবী ন্দ্রনাথ_অগ্কে অত্যন্ত কাঁচা ছিলেন এবং সেই 

0৩) সাম্রাজ্যের প্রথম বার্ধিক বিশ্বাবদ্যালযর় সম্মিলনতে কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রাতি- 
নিধিরুপে গিয়া স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারণ এবং আম কেম্বরজ দ্রিনাটি কলেজের মাস্টার ডাঃ 
বাটলারের গৃহে আতাঁথ হইয়াছিলাম। 
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কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের সাফল্যের পথ র্দ্ধ হইয়াছিল। স্যার ওয়াল্টার 
সকটের শিক্ষক ভাবিষ্যং বাণী কারয়াছলেন যে, তিনি (স্কট) একজন গণদ্দভ এবং 
চিরজীবন গর্দদভই থাঁকবেন। এাঁডসনের শিক্ষক তাঁহাকে তাঁহার মাতার ীনকট 
এই বাঁলয়া পাঠাইয়া 'দয়াছলেন যে, ণতাঁন (ঞাঁডসন) অত্যন্ত 'নর্বোধ। 

শীশক্ষার আরও উচ্চ স্তরে যাওয়া যাক। প্রায় দেড় শত জন “সাঁনয়ার 
র্যাংলারের” জীবন আলোচনা কিয়া দেখা "গিয়াছে যে, পরবতর্ঁ জীবনে তাহাদের 
আধিকাংশের কীতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা শোনা যায় না, তাঁহারা বিদ্যালয়ের সাধারণ 
শিক্ষকরূপে জীবনযাপন কারয়াছেন মান্র। 

যাহা হউক, এইরূপে স্কুলের বোচন্ত্যহশীন শুজ্ক পাঠ্যপ্রণালী হইতে মুত 
হইয়া আমি মনের সাধে নিজের ইচ্ছান্যায়ী অধ্যয়ন কারবার সুযোগ লাভ 
কাঁরলাম। আমার জ্যেন্তভ্রাতা এই সময়ে প্রোসডোন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন, তান 
শিতার লাইবরোরতে আরও বহু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ কারলেন। লেথাব্রজের 
99190110119 17017) 1৬100011) 751061151 ]:16912001” তখন প্রবোঁশকা পরবক্ষারথনদের 

পাঠ্য ছিল। এই বাহ আমার এত পপ্রয় ছিল যে ইহা আগাগোড়া কয়েকবার 
পাঁড়য়াছি। 5915০0909 পাঁড়য়া আমার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিল না, 'কন্তু ইহা ইংরাজী 
সাহত্যের সঙ্গে আমার পাঁরচয়ের সোপানস্বরূপ হইল। গোল্ডাস্মথের ৬2০৪ 
০£ %/2162610” আম পুনঃপুনঃ পাঠ কাঁরলাম এবং উহার প্রত্যেক চারন্রই 
আমার নিকট পাঁরাচত হইয়া উঠিল। স্কোয়ার থর্নাহল, মিঃ বার্চেল, 
আলাভয়া, সোফিয়া, মোসেস এবং সেই অনন্করণীয় গনীতি-দ হারামিট' এবং 
আলভিয়ার সেই বিলাপ-গশীতি-_ 2৮105010৬০1 ৬1017)2 5009009 6০ 1911” 

অর্ধশতাব্দী পূর্বে আমার যেরুপ মনে ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। .হহা 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, কেন না ইংরাজ পাদারর পাঁরবারক জীবন সম্বন্ধে 
আমার কোন আভিজ্ঞতাই ছিল না। বহু বংসর পরে ইংলন্ডে অবস্থানকালে 
জর্জ হীলয়টের 9০০193 107) 01211021 [4০” এ ভাবে আমাকে মুগ্ধ কাঁরয়াঁছল। 

বস্তুতঃ, মানব-প্রকীতি দেশ-কাল-জাতিধর্মনার্বশেষে সর্বত্রই এক এবং কবির প্রাতিভা 
যেখানে মানব-প্রকীতির গভনর রহস্য ব্যস্ত করে, তখন তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ 

করে। “স্পেক্টেউটর” হইতে কতকগ্াঁল প্রবন্ধ এবং জন্সনের 'রাসেলাস'ও আম 
পাঁড়য়াছলাম। 'রাসেলাসের' প্রথম প্যারা- ০, %/1)09 11302 101 ০190011 

ইত্যাদি আমি এখনও অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি কারতে পারি। ' শীঘ্রই আম 
উচ্চশ্রেণীর ইংরাজাঁ সাহত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়লাম। নাইটের “17917 
10015 ৮710) 075 8850 4১000015” এই বিষয়ে আমাকে সহায়তা করিয়াছিল। 

সেক্সপীয়রের জ্যালয়াস সীঁজর, মাচেনণ্ট অব ভিনিস এবং হ্যামলেটের কতকগুলি 
নির্বাচিত অংশ (েথা__501110085 ) আমার সম্মুখে নূতন জগতের দ্বার খালয়া 
দিল এবং পরবতর্দ জীবনে মহাকাবির বাঁহগ্যাল যতদুর পাঁর পাঁড়ব, ইহাই 
আমার অন্যতম আকাত্ক্ষা হইল। 

এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে নবযূগের প্রবর্তক “বঙ্গদর্শন” মাঁসক পত্র 
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প্রকাঁশত হইল। ইহাতে বাঁঙ্কমচন্দ্রের বষবৃক্ষ” ধারাবাহকর্পে বাঁহর হইতে- 
ছিল। যাঁদও সেই অজ্পবয়সে নিপুণহস্তে আঁঙ্কত মানব-চারত্রের এ সব সক্ষন্ 
বশেলেষণ আম বুঝতে পারতাম না, তবুও কেবল গল্পের আকর্ষণে আম এ 
প্রাসম্ধ উপন্যাস অসীম ওৎসক্যের সঙ্গে পাঁড়তাম। প্রফল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের_ 
'বাল্মীক ও তাঁহার যুগ" এবং রামদাস সেনের 'কালদাসের যুগ” আমার মন 
পুরাতত্বের দকে আকৃষ্ট কারল। এখানে বলা আবশ্যক যে, “ীবাবধার্থ-সংগ্রহে” 
রাজেন্দ্রলাল মিন্রের “বাঙ্গলার সেনরাজগণ' ও এ শ্রেণীর অন্যান্য প্রবন্ধ বাংলার 
পুরাতত্ব আলোচনার সূত্রপাত করে। তখন কল্পনা কার নাই যে, পুরাতত্তের প্রাত 
আমার এই আকর্ষণ পরবতর্ণ কালে “পহন্দ রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস” রচনাকার্ষে 
আমাকে সহায়তা কারিবে। 

'বঙ্গদর্শনে'র দম্টান্তে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদত 'আধর্শন' 
প্রকাশিত হইল। এই পান্রকার প্রধান বিশেষত্ব 'ছিল, জন স্টুয়ার্ট গমলের আত্ম- 
চরিতের অনুবাদ। উহা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত কাঁরল। একটা 
বিষয় আম বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম। জেমস্ মিল তাঁহার প্রাতভাশালী পূত্রকে 
কোন সাধারণ স্কুলে পাঠান নাই এবং নিজেই তাহার বন্ধু ও 1শক্ষক হইয়াছলেন। 
অল্পবয়সে জন স্টুয়ার্ট মিলের বাদ্ধবৃত্তর অসাধারণ 'বকাশের ইহাই কারণ মনে 
করা যাইতে পারে। মাত্র দশ বংসর বয়সে জন স্টুয়ার্ট মিল লাঁটন ও গ্রক ভাষা, 
পাটীগঁণত এবং ইংলণ্ড, স্পেন ও রোমের ইতিহাস 'শাঁখয়া ফেলিয়াছলেন। 

পাঠে অন্রাগ 

আম তখনকার 1দনের তিনখানি প্রধান সাপ্তাহিক পত্রের নিয়ামত পাঠক 
ছিলাম-দ্বারকানাথ বদ্যাভূষণ সম্পাদত 'সোমপ্রকাশ, 'অমৃতবাজার পাত্রকা' 
রা রা পা 
সম্পাঁদত পহন্দ পৌদ্রয়ট। 'অমৃতবাজার পাব্রকা'র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য এবং 
সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারের তীব্র সমালোচনা আম খুব উপভোগ কাঁরতাম। 
নরেন্দ্রনাথ সেন ও কৃষ্ণাবহারী সেনের যুগ্ম সম্পাদকতায় প্রকাশিত হন্ডিয়ান মিরর 
তখন এ অণ্চলে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব পরিচালিত একমাত্র ইংরাজী 
দৌনক ছিল। এই কাগজ পাইবার জন্য আমার এত আগ্রহ ছিল যে, ক্লাস আরম্ভ 
হইবার একঘণ্টা পূর্বে আম আ্যালবার্ট হলে উহা পাঁড়বার জন্য যাইতাম। 

এখানে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করিব, যাহা আমার জীবনের গাঁত ও প্রকাত 
পাঁরবাঁতত কাঁরয়া দিয়াছিল। একদিন আমি আমাদের গ্রন্থাগারে স্মিথের 
11011001018 [90178 নামক একখান বাহ দোঁখলাম। বাহখাঁন [নশ্চয়ই আমার 

জোম্ত ভ্রাতা কোন পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে 'কানয়া আনিয়াছিলেন। 
কম়েকপাতা উল্টাইয়াই আম 'বাষ্মিত ও আনান্দত হইলাম। ইহাতে যে সব পদ 
ও বাক্য ছিল, চেষ্টা করিয়া তাহার অর্থবোধ আমার হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
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সংস্কৃত ব্যাকরণের উপব্রমাঁণকা আমার পড়া ছিল। আম দোঁখলাম ল্যাঁটন ও 
সংস্কৃত এই দুই প্রান ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য। দম্টান্তস্বরূপ ল্যাঁটন ভাষায় 
চ২০০০]০7219, 72০, 21665 61107950011 (শান্ত প্রাতান্ভত হইলে শিল্পকলার 

বিকাশ হয়) এই বাক্যটর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃতে অনুরূপ পদকে 
ভাবে ৭মী বলে। ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইল। সেই অজ্পবয়সে এই 
দুই ভাষার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য সম্পর্কে সমস্ত বিষয় বুঝিবার মত জ্ঞান বা 
বদ্ধ আমার হয় নাই, অথবা উহারা যে একাঁট মূল ভাষা হইতেই উৎপন্ন (01100 9 
18, 700195 (00100121909 0121001091 0 06 [1100-4৯1501) 17910509595 

প্রভীততে যেরু্প ব্যাখ্যাত হইয়াছে), তাহা ধারণা কারবার শান্তও আমার ছিল 
না। কিন্তু আম তখনই ল্যান 1শাখবার সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলাম এবং সে 
সঙ্কজ্প আঁবলম্বে কার্যে পাঁরণত কাঁরলাম। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতত এই 
আমার ল্যাঁটন ভাষা শাঁখবার সুযোগ । আম 20101 র পাঠগ্লি নূতনভাবে, 
মনোযোগ সহকারে দৌখতে লাগলাম এবং শীঘ্রই 7%100118 -র প্রথমভাগ শেষ 
কাঁরয়া ফৌললাম। তার পর 'দ্বিতীয়ভাগ এবং ব্যাকরণও পাঁড়লাম। 

প্রায় সাত মাস আমাশয়রোগে ভুঁগবার পর আম অনেকটা ভাল হইলাম কিন্তু 
এ রোগ একেবারে সাঁরল না, ১৮৭৫ সাল হইতে জর্ণব্যাঁধ রূপে উহা আমার 
সঙ্গের সাথী হইয়া আছে। উহার ফলে অজীর্ণ, উদরাময় এবং পরে আনিদ্রা রোগেও 
আম আকৃান্ত হইলাম। আমি আহারাদ সম্বন্ধে খুব কড়াকাঁড় নিয়ম পালন 
কারতে বাধ্য হইলাম। ক্ষুধাবৃদ্ধি কারবার জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ করার 
অভ্যাস কারলাম। যখন গ্রামে থাকতাম, তখন মাঁট কাঁটতাম বা বাগ্বানের 
কাজ কাঁরতাম। সাঁতার দেওয়া এবং নৌকা চালনাও আমার প্রিয় ব্যায়ামের 
মধ্যে ছিল। 

একটা কাঁঠন রোগে আক্কান্ত হওয়াকে কেন যে আ'ম প্রকারান্তরে আশীর্বাদ 
স্বরুপ মনে করিয়াছলাম, তাহা এখন বুঝা যাইবে । আম অনেক সময় লক্ষ্য 
কাঁরয়াছ, সবলদেহ যুবকেরা তাঁহাদের “বাঘের ক্ষুধার গর্ব করেন এবং প্রচুর 
পরিমাণে আহার করেন। কিছ দিন পর্যন্ত তাঁহাদের বেশ ভালই চলে। কিন্তু 
প্রকৃতি একদিকে যেমন যাহারা তাহার নিয়ম পালন করে তাহাদের উপর সদয়, 
অন্যাদকে তেমান নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের কঠোর হস্তে শাষ্তদান কাঁরয়া থাকে। 
এই সমস্ত লোক গর্ববশতঃ স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে, ফলে বহহমত্র, বাত, 
স্নায়বিক বেদনা প্রভাতি রোগে ভূগিয়া থাকে। সম্প্রাতি কাঁলকাতার কয়েকটি 
জাঁমদার পাঁরবারে আমার যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যাঁদও তখন বেলা দশটা, 
তথাপি তাঁহাদের কেহ কেহ শয্যা হইতে গান্োখান করেন নাই। অন্য কেহ কেহ 
তাঁহাদের বিশাল দেহ লইয়া বাঁসতে অসমর্থ হইয়া মেজের কার্পেটের উপর অজগর 
সর্পেরি মত পাঁড়য়া ছিলেন। আম তাঁহাদের মুখের উপর বলিলাম যে, তাঁহাদের 
সমস্ত এ*ব্ষের সঙ্গেও আম আমার সাদাঁসধা অভ্যাস ও কর্মময় জীবন 'বাঁনময় 
কারতে পারি না। কিন্তু কেবল এই শ্রেণীর লোককে দোষ দিয়া লাভ ক? 
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আমাদের কোন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যান্ত, যাঁহাদের জন্য সমস্ত ভারত গৌরবান্বিত, 
স্বাস্থ্যের প্রাথামক নিয়মগ্াল উপেক্ষা করাতে অকালে ইহলোক ত্যাগ কাঁরতে 
বাধ্য হইয়াছেন। আঁতারন্ত মানাসক পাঁরশ্রম অথচ শরীর চালনার অভাব_ ইহারই 

ফলে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্দাস পাল, 'বিচারপাঁত তেলাঙ্গ, বিবেকানন্দ, গোখেল প্রভৃতি 
বহুমৃত্র পোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইয়াছেন। ৪৪ বংসর 
হইতে ৪৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহাদের আঁধকাংশের মৃত্যু 'হইয়াছে; অথচ এ 
বয়সে একজন ইংরাজ মাত্র জীবন-মধ্যাহে উপনীত হইয়াছে. বালয়া মনে করে। 
ইহার দ্বারা দেশের যে কত বড় ক্ষাত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মনে ভাবুন, 
গোখেল যাঁদ আরও দশ বৎসর বাঁচয়া থাকতেন, তবে দেশের কি লাভ হইত! 
গোখেল যে বাধ্যতামূলক প্রাথীমক শিক্ষা আইনের খসড়া উপাস্থত কারয়াছলেন, 
তাহা গবর্নমেন্টের সহানুভূতির অভাবে এমনভাবে উপোক্ষত হইত না। এতাঁদনে 
উহা নিশ্চয়ই দেশের আইনে পাঁরণত হইত। 

পারবেন, যে, উত্ত স্কচ দারশীনক ও মনীষী যখন এঁডনবার্গে ছাত্র ছিলেন, তখন 
তান 'বষম উদরের বেদনায় ভূগিতেন। অনিদ্রারোগও তাঁহার চিরসহায় 'ছিল। 
অথচ স্বাস্থ্যের বাঁধ কঠোরভাবে পালন কাঁরয়া এবং য়ামতভাবে ব্যায়াম করিয়া 
তান কেবল দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ পাঁরশ্রম কারিতে 
পাঁরয়াঁছলেন। হারবার্ট স্পেনসার কার্লাইলের অপেক্ষাও রোগে বোৌশ ভুগিয়া- 
ছিলেন। আম এর্প আরও অনেক দজ্টান্তের উল্লেখ করিতে পাঁর। কিন্তু 
অপ্রাসাঙ্গক বোধে তাহা হইতে 1বরত হইলাম। 

ল্যাঁটন সামান্য কিছু শাখয়া আম দোখলাম যে স্মিথের চ15001) 0001019 

(68115 ] & [1) কাহারও সাহায্য ব্যতীত আম বেশ পাঁড়তে পাঁর। ফরাসী, 
ইটালীয়ান ও স্পোনশ এই তিন ভাষাই ল্যাটন হইতে উদ্ভূত; সৃতরাং মূল ভাষা 
ল্যাঁটন জানলে, এঁ তিন শাখা ভাষা অনায়াসেই আয়ত্ত করা যায় এবং এক একটি 
নূতন ভাষা শিক্ষা কাঁরতে পারলে যেন এক একটি নৃতন জগতের দ্বার উন্মুন্ত 
হইয়া যায়। সুতরাং আমার জীবনের এই অংশের কথা এখনও যে আমি আনন্দের 
সঙ্গে স্মরণ কাঁর, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু যত সাহিত্যের সঙ্গে পাঁরচিত 
হই না কেন, ইংরাজী সাহত্য আমাকে যেন জাদু কারয়াছিল। কে. এম. ব্যানার্জর 
12)05০109026919, 73618215091 আমার [পতা যৌবনে পাঁড়য়াছলেন! এঁ বাহতে 

41100105 79০060198 0৫6 7২7101) 17156019, ২01111)5 40015100 [715101%, 

এবং 9199015 10108) 10001£6 হইতে নির্বাচিত অংশ ছিল। এগীল আমার 
মনের উপর আপাঁন প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে বিখ্যাত রোম 
সম্রাটের 71501090003 পাঁড়। বনের প্রস্থ রোমকসম্রাট্য়ের চারন্রচিত্র 
(হাঁড্রয়ান, এণ্টোননাস পিয়াস এবং মার্কাস আরোর্লয়াস-ইন্হারা যেন ভগবানের 
আদেশে পর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন)_আমার 'িন্তাক্লিষ্ট মাঁষ্তম্ককে অনেক 
সময় শান্ত করিয়াছে। আমার এই পাঁরণত বয়সেও ল্যাবরেটরীতে সমস্ত দিন কাজ 
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কারবার পর আম লাইব্রোরতে গিয়া একঘণ্টা ইতিহাস বা জশীবনচরিত পাঁড়য়া 
বিশ্রাম লাভ কাঁর, তার পর ময়দানে ভ্রমণ কাঁরতে যাই। | 

পূর্বোন্ত চেম্বারের 819882175 ব্যতীত মণ্ডারের 1989015 ০01 01081870175 ও 

আমার বড় প্রিয় ছিল। আম এ বইয়ের যেখানে ইচ্ছা খাঁলয়া পাঁড়তে আরম্ভ 
কাঁরতাম এবং পাতার পর পাতা পাঁড়য়া যাইতাম। একাঁদন এ বইতে আমি রাম- 
মোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধাট পাইলাম এবং দৌখলাম যে এ প্রবন্ধাটই স্কুল বুক 
সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত £২৪৪০০: 1০. 7 এ আঁবকল উদ্ধৃত হইয়াছে_যাঁদও 
তাহা স্বীকার করা হয় নাই। এই রাডারই হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ্য 
ছিল। 1[985019 01 3198:81)% তে বহু মহৎ লোকের জীবনী আছে, তল্মধ্যে 

কেবলমান্র একজন বাঙালশর জাশবনী সান্নাবষ্ট কারবার যোগ্য 'ববোঁচত হইয়াছে। 
ইহা দোঁখয়া আমার মনে বেদনাও হইল। 

যখন আমাশয় ব্যাঁধ হইতে আমি অনেকটা মুস্ত হইলাম, তখন আবার নয়মিত 
ভাবে স্কুলে পাঁড়তে আমার ইচ্ছা হইল। আঁম কোন্ স্কুলে ভার্ত হইব, তৎসম্বন্ধে 
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা কারলাম। আমার পিতা এ সব বিষয়ে 
মাথা ঘামাইতেন না। আমার উপর তাঁহার পূর্ণ িশবাস ছল, এবং আমার পছন্দমত 
যে কোন স্কুলে ভার্ত হইবার জন্য তান আমাকে স্বাধীনতা 'দয়াছলেন। আম 
প্রায় দুই বৎসর স্কুলে অনূুপাঁস্থত ছিলাম, সৃতরাং সে 'হসাবে আম আমার 
সহপাঠশদের পিছনে পাঁড়য়াছলাম। স্কুলের সেসনও তখন অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছে। বংসরের অবাঁশন্ট সময়ের জন্য আম আ্যালবার্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভার্তি হইলাম। এ স্কুল তখন সবেমান্র কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার সহকমাঁদের 
দবারা প্রাতাম্ঠত হইয়াছে এবং স্বভাবতঃই ইহার প্রাত আমার 'বশেষ আকর্ষণ ছিল। 
কেশবচন্দ্রের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণীবহারী এই স্কুলের রেন্তুর' কোর্তঃ হেডমাস্টার) 
ণছলেন। কন্তু সে সময়ে তান অল্প শিকছূকালের জন্য জয়পুরে মহারাজার 
কলেজের 'প্রান্সপাল হইয়া "গিয়াছলেন। কৃষ্ণীবহারীর স্থানে শ্রীনাথ দত্ত কাজ 
কাঁরতোছিলেন। শ্রীনাথ দত্ত লণ্ডনে এবং সাইরেনচেস্টারে কীষ-বিদ্যার শিক্ষা সমাপ্ত 
করয়া কিছদন হইল দেশে 'ফাঁরয়াছেন। এই স্কুলে আম আমার মনের মত 
পাঁরপাশ্রিক অবস্থা পাইলাম। 'শক্ষকেরা সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের লোক। কেশব- 
চন্দ্র যখন জাতিভেদ ত্যাগ কাঁরয়া আদ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া নৃতন 
সমাজ স্থাপন কাঁরলেন, তখন এই শিক্ষকেরা তাঁহার. পতাকাতলে আঁসয়া সমবেত 
হইলেন। এই সব সংস্কারের অগ্রদূতগণকে কিরুঙ্গ সামাঁজক নির্যাতন সহ্য কারতে 
হইয়াছল, তাহা এখনকার যুবকগণ ধারণা কাঁরতে পারবেন না। যাহারা পিতা- 
মাতার "প্রয় সন্তান, তাঁহাদের আশাভরসার স্থল, তাঁহাঁদগকে অনেক ক্ষেত্রে পতগৃহ 
ত্যাগ করিয়া অন্যন্র আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সাহসের সঙ্গে 
সানন্দচিন্তে কোন 'দ্বধা বা আপাতত না কাঁরয়া এই সমস্ত সহ্য কাঁরয়াঁছলেন। এই 
স্কুলে ভার্ত হইবার পর দুই মাস যাইতে না যাইতেই, সকলে আমার কথা লইয়া 
আলোচনা কাঁরতে লাঁগল। আমার. শিক্ষকেরা শীঘ্রই বুঝিতে পারলেন যে 



রি চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৩৩ 

আমার সহপাঠশদের অপেক্ষা আমি সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং অজ্পবয়সে আমার 
এই অনন্যসাধারণ কাতিত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কারল। যখনই 191985 
বা শব্দর্প সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিত, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার মৌলিক অর্থ বাঁলয়া 
দিতে পাঁরতাম। দ্টাল্তস্বরৃপ, হোয়াইটের 26191] 12150015 ০ 95100106 

হইতে উদ্ধৃত একটি লাইনে £0019021101) এই শব্দাট 1ছল। আমার ল্যাঁটনের 
সামান্য জ্ঞান হইতে এঁ ভাষার সাঁহত সংস্কৃতের সাদৃশ্য উপলব্ধি কাঁরয়াছিলাম। 

1099 -11095 (সংস্কৃত নীড়) 

[১5০900-195910 (সংস্কৃত দশম) 

মনে আশা পোষণ কারতেছিলাম। ইহার প্রাতজ্ঠাতার নামের সঙ্গে বহু গৌরবময় 
স্মৃতি জাঁড়ত ছিল এবং শিক্ষাজগতে এই স্কুল একটা নিজস্ব ধারাও গাঁড়য়া 
তুঁলিয়াছল। পক্ষান্তরে আযালবার্ট স্কুল নূতন স্থাঁপত হইয়াছিল এবং এই স্কুল 
হইতে কোন প্রাতভাশাল খ্যাতনামা ছান্রও বাঁহর হয় নাই। সুতরাং আম ক্লাসের 
বার্ধক পরাঁক্ষা দিলাম না। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কাঁরয়া পুরস্কার 
লাভ কাঁরব, এ 'ব*বাস আমার ছিল; কিন্তু পুরস্কার লাভ কারবার পর এ স্কুল 
ছাঁড়য়া যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায় মনে হইয়াছিল। এই সব কথা ভাঁবয়াই আম 
পরীক্ষা দিলাম না। আম আমার নিজ গ্রামে গিয়া দশর্ঘ ছুটি ভোগ কারলাম এবং 
নজের ইচ্ছামত গ্রন্থ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকার্ধের দিকেও মন দিলাম। 

বাল্যকাল হইতেই আমি একটু লাজুক ছিলাম এবং সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে 
মাশতাম না। অধ্যয়ন, কৃঁষিকার্য ও ব্যায়ামই আমার প্রিয় ছিল। আমার বরাবর 
এইরূপ আভিমত যে, যেসব ছেলেরা শহরে মানুষ, তাহারা শহরের কদভ্যাসগুঁলর 
হাত হইতে মূন্ত হইতে পারে না। তাহারা কীন্রম আবহাওয়ার মধ্যে লালতপালিত 
হয়। ফলে নজেদের তাহারা শ্রেষ্ঠ জীব মনে করে এবং গ্রাম্য বালকদের কথাবার্তা, 
ভাবভঙ্গন, আচার ব্যবহার লইয়া তাহারা নানার্প শ্লেষ বিদ্রুপ বর্ষণ করে। 
তাহারা গ্রামের লোকদের প্রাতি সহানুভূতিও বোধ করে না। জনৈক ইংরাজ কবি 

[60100 4১100111010 10000 11611 09601 (021, 

10611 10199190995, 2100 09501) 909০৮16 ; 

বি 01211091) 1)691 ৮5111) 2 01509110601 9110110 

7179 51100 2170 5112)1916 21207915 ০0 0196 0০০01. 

বতমানে, যাহারা 'চিরজীবন শহরে বাস করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মূখে 
“গ্রামে ফিরিয়া যাও” এই ধৃয়া শুনিতে পাই। কিল্ভু তাহাদের মুখে এসব তোতা- 
পাখনর বাল, কেননা তাহাদিগকে যাঁদ ২৪ ঘণ্টার জনাও সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্জীবন 
যাপন কাঁরতে হয়, তবে তাহারা 'দশাহারা হইয়া পড়ে। কৃষক ও জনসাধারণের 

্ | 
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সঙ্গে আমার ঘাঁনষ্ঠ সংসর্গের জন্যই আমি ১৯২১ ও ১৯২২ সালে দনাভর্ষ ও 
বন্যাপীঁড়িতাঁদগের সেবায় আত্মনিয়োগ কাঁরতে পারিয়াঁছলাম।(৪) 

আম বংসরে দুইবার গ্রামে যাইতাম-শীতে ও গ্রনম্মের অবকাশে। ইহার ফলে 
আমার মন শহরের আঁনস্টকর প্রভাব হইতে অনেকটা মস্ত হইত। আমার এই 
বৃদ্ধবয়সেও, শৈশবস্মৃতি জাঁড়ত গ্রামে গেলে আম যেমন সুখী হই এমন আর 
কিছুতেই হই না। 

আমার তার বৈঠকখানায় যাহারা আসতেন, তাঁহাদের সঙ্গ আম স্বভাবতঃ 
এড়াইয়া চাঁলতাম। কিন্তু সরল গ্রাম্যলোকদের সঙ্গে আম খুব প্রাণ খালয়া 
মাশতাম। আম অনেক সময়ে তাহাদের পর্ণকুটীরে যাইতাম, সেকালে গ্রামে মুদীর 
দোকান খুব কমই ছিল; সাগ, এরারুট, মিছরি প্রভৃতি রোগীর প্রয়োজনীয় পথ্য 
গ্রামে অর্থব্যয় করিয়াও পাওয়া যাইত না। আম রুগ্ণ গ্রামবাসীদের মধ্যে এই সকল 
জীনিস বিতরণ কারতে ভালবাসতাম। মাতার ভাশ্ডার হইতেই আম এই সব 
দ্রব্য গ্রহণ করিতাম, এবং আমার মাতাও সানন্দে এবষয়ে আমাকে সাহায্য 
কাঁরতেন। 

১৮৭৬ সালের জানুআঁর মাসের প্রথমভাগে আম কলিকাতায় 'ফারলাম। 

সার্টিফিকেট চাহলাম। উদ্দেশ্য হেয়ার স্কুলে অনুরূপ শ্রেণীতে ভার্ত হইব। 
কিন্তু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (৫) প্রমুখ আমার শিক্ষকেরা সকলে 'মাঁলয়া আমাকে 
এই কার্য হইতে নিবৃত্ত কারতে চেম্টা কারলেন। কৃষ্ণাবহারী সেন মহাশয়েরও 
শীঘ্রই জয়পুর হইতে ফিরিবার কথা ছিল। সৃতরাং আম মত পরিবর্তন কৃরিলাম। 
আমার জীবনে এই আর একটি শুভ ঘটনা । হেয়ার স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে 
আমাদের সম্বন্ধ অনেকটা কৃত্রিম ছিল। ক্লাসের বাঁহরে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের 
কোন সম্বন্ধ ছিল না, সেস্থলে তাঁহারা যেন আমাদের অপাঁরচিত ছিলেন। 

হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চণ্ডঈচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। তান মুখভগ্গী কাঁরতেন। তাঁহার অট্রহাস্য ও মুখভগগী, আমাদের 
.মনে রাসের সণ্টার করিত। তাঁহার বিশাল বাঁলষ্ঠ দেহ, ঘন গৃম্ফ এবং মুখাকৃতির 
জন্য তাঁহাকে বাঘের মত দেখাইত। সেই জন্য আমরা তাঁহার নাম 'দিয়াছলাম 
'বাঘা চন্ডী”। পক্ষান্তরে আযালবার্ট স্কুলে আমাদের 'শক্ষকেরা শান্ত ও মধুর 
প্রকৃতির আদর্শস্বরুপ ছিলেন। আদর্শ শিক্ষকের যেসব গুণ থাকা উচিত, 
আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সে সবই ছিল। আম যেন এখনও চোখের উপর 

(৪) তথাকাঁথত অবনত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে অনেকে জেলা সাঁম্মলনশর জন্য সামান্য 
চাঁদা দিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই আঁভযোগ করে যে, “বাবুরা কেবল টাকার দরকার পাঁড়লে 
আমাদের কাছে আসেন কিন্তু তাঁহারা আমাদের স্বার্থ দেখেন না বা আমাদের সঙ্গে সমানভাবে 
মিশেন না।” দূর্ভাগ্ন্রমে তাহাদের এই অভিযোগ সত্য। জাতিগত শ্রেম্ঠতা হইতে যে 
অহঙ্কারপর্ণে দূরত্বের ভাব জল্মে তাহাই শিক্ষিত ভদ্রলোক ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান সন্টি 
করিয়াছে। এই বিষয়ে চখনা ছান্রদের আচরণ আমাদের অনুকরণীয় । 

(৫) সংস্কৃতের অধ্যাপক, অক্পাঁদন পূর্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। 
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দিতেছি, তাঁহার অধরে মৃদু হাস্য এবং মুখ হইতে শান্ত জ্যোতি 'বিকধর্ণ 
হইতেছে! মহেন্দ্রনাথ দাঁকেও আমরা সমান ভালবাসিতাম। ইহারা উভয়েই সামাঁজরু 
নর্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিয়া ব্রাহ্ষসমাজে যোগ 'দিয়াছলেন। আম এবং আমার 
দুই একজন সহাধ্যায়ী তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতাম এবং তাঁহাদের সঙ্গে সকল 
বিষয়ে খোলাখ্ীলি আলাপ কাঁরতাম। ব্রাহ্মসমাজের তত্তসমূহ তাঁহারা আমাদের 
নকট ব্যাখ্যা কারতেন; অন্য ধর্মের সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, ইহা 
অপোৌরুষেয় নহে; ইহার প্রধান ভাত্ত প্রজ্বা ও বোধ (২৪001081150) 2100 10001101011) 

জীবনে এই আম প্রথম [00919 বা বোধর অর্থ অনুধাবন করতে চেম্টা 
কারলাম। আদর্শ শিক্ষকের ব্যান্তগত সংসঞ্গের প্রভাব কিরূপ তাহা আম বুঝিতে 
পারিলাম। ইহার বহাদন পরে যখন আমি 000 3105/70:5 9০)001 7085 

নামক বইখানি পাঁড়, তখন আমার পুরাতন শিক্ষকের কথা মনে হইয়াছিল; রাগবা 
স্কুলের আরন্ন্ড কেন ষে ছান্রপরম্পরাক্রমে সকলের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন, তাহাও আম বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 

অর্শতাব্দী পূর্বের কথা স্মরণ কাঁরলে, আম আ্যালবার্ট স্কুলের শিক্ষকদের 
কথা_ তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহ ও সৌোহার্দযপূর্ণ সম্বন্ধের কথা সকৃতজ্ঞাচত্তে 
স্মরণ কাঁর। পুরস্কার বিতরণের সময় আম অবশ্য পুরস্কার পাইলাম না, কেননা 
আম বহাদন স্কুলে অনুপাঁস্থত 'ছিলাম। কিন্তু শিক্ষকেরা ব্যাপারটি অশোভন 
হয় দোঁখয়া পরামর্শ কাঁরয়া, আমাকে সকল বিষয়ে উৎকর্ষতার জন্য একটি বিশেষ 
পুরস্কার ?দলেন। পর বংসর আম পরাক্ষায় প্রথম হইলাম এবং বহু পুস্তক 
পুরস্কার পাইলাম। এ সব পুস্তকের মধ্যে হ্যাজাঁলট কর্তৃক সম্পাদত সেক্স- 
পীয়রের সমস্ত গ্রন্থাবল?, ইয়ংয়ের 18701119081) ও থ্যাকারের 2081131 
17001011565 ছল। 

কৃষ্ণাবহারী সেন জয়পুর হইতে 'ফাঁরয়া স্কুলের 'রেক্টরের কর্তব্যভার গ্রহণ 
কারলেন। তিনি সপাণ্ডিত ছিলেন_ ইংরাজী সাহত্যে তাঁহার প্রগাঢ় আঁধকার 
ছিল, তবে তান বন্তূতা কারতে পারতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতা কেশবচন্দ 
সেনের তিনি বিপরীত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাঁশ্মতা বহু সভায় ব্রিটিশ শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীকে পর্যন্ত 1াবচাঁলিত কারয়াছিল। কৃষ্ণাবহারীর ছিল 'লাখবার ক্ষমতা এবং 
সে ক্ষমতা তান উত্তমরূপেই চালনা কাঁরতে পারিতেন। তান “ইশ্ডিয়ান মররের" 
যুগ্মসম্পাদক ছিলেন, অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তাহার খুল্পতাতভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ 
সেন। “মররে' যে রাবিবার সংখ্যা প্রকাশিত হইত, কৃষ্কবহারী একাই তাহার 
সম্পাদক শছলেন। এই সংখ্যায় কেবলমান্র ধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা থাঁকত। 
বস্তুতঃ ইহা ব্রাহ্ষসমাজের অন্যতম মুখপত্র ছিল। 

_ কেশবচন্দ্র এবং তাহার সহকমর্ঁদের উদ্যোগে আযালবার্ট হল তখন সবেমান্ত 
স্থাপিত হইয়াছে । হলের নিচের তলায় স্কুলের ক্লাস বসিত, উপর তলার হলে 
এবং রিভিং রুমের পাশের কয়েকটি ঘরেও ক্লাস বসিত। রিডিং রুমের টেবিলের 
উপর প্রধান প্রধান সাময়িক পত্র, দৈনিক পন্ন প্রভৃতি রক্ষিত হইত। . আমি ক্লাস 
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বাঁসবার এক ঘণ্টা পূর্বে 'রাঁডং রূমে যাইয়া এসব সামায়ক পত্র প্রভৃতি যতদুর 
পার পাঁড়তাম। 

এই সময় রুশ-তুর্ক যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ওসমান পাশা প্লেভ্না এবং আহম্মদ 
মৃন্তার পাশা কার্স কিভাবে শব্রুহস্ত হইতে রক্ষা কারতোছলেন জগংবাসা, 
বিশেষতঃ, এাঁসয়াবাসীরা তাহা সাঁবস্ময়ে লক্ষ্য কারতেছিল। 'দনের পর দিন 
সংবাদপত্র পাঠ কাঁরয়া আম যুদ্ধের গাঁত প্রকৃতি অনুধাবন করিতাম। বলা 
বাহুল্য আমার সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে তুর্কদের প্রাতই ছিল, কেননা তাহারাই 
একমান্ন এসিয়াবাসী জাতি-যাহারা ইউরোপের উপর তখনও প্রাধান্য বিস্তার 
কারয়াছল। মনে পড়ে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে ষুদ্ধের নৌতিক আদর্শ লইয়া 
আমার তুমুল তকাঁবতর্ক হইত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গ্ল্যাডস্টোনের বাক্যের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং ্ল্যাডস্টোনের অনুকরণ করিয়া বাঁলতেন- তুকর্ণরা 
“অপাংস্তেয়” এবং তাহাদিগকে মালপত্র সমেত ইউরোপ হইতে বাঁহচ্কৃত কারয্না 
দেওয়া উচত। 

কৃষ্ণীবহারীর 'শিক্ষকতায় ইংরেজী সাহত্যের প্রাত আমার অনুরাগ বৃদ্ধি 
পাইল। যাহারা কতকগ্দীল পদের প্রাতশব্দ 'দয়া এবং কতকগ্যাল শব্দের ব্যাখ্যা 
করিয়াই কর্তব্য শেষ করে, কৃষ্ণাবহারী সেই শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না। 
তাঁহার শিক্ষাদানের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতল্ম ছিল। তান যে বিষয়ে পড়াইতেন 
তৎসম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতেন। 
একদিন পড়াইতে পড়াইতে তান বাঁললেন যে, বায়রন স্কটকে /০11013 508] ৪07 
এই আখ্যা 'দয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার কাঁব বায়রন সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা 
হইল। বায়রন গ্রীকদিগকে তুরস্কের বন্ধনশৃঙ্খল "ছিন্ন কারবার জন্য যে উদ্দশপনা- 
ময়ী বাণী শবনাইয়াছলেন আম ইতিপূর্বেই তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। স্কটের 
1/8017০৩ উপন্যাসে যে পাঁরচ্ছেদে লড়াই দ্বারা বিচার মণমাংসা কারবার বর্ণনা 
আছে, তাহাও আম পাঁড়য়াছিলাম। আম 'এখন আমাদের লাইব্রোর হইতে বায়রন 
ও স্কটের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থাবলী খ:জয়া পাঁড়তে আরম্ভ কাঁরলাম। বাল্যবয়সের 
আমার এই প্রয়াস যাঁদও বামন কর্তৃক দৈত্যের অস্ত্রসম্ভার হরণের মতই বোধ হইতে 
পারে বটে, কিন্তু আম “508115) 738105 210 5০019) [২০%7০%/67৩” নামক রচনায় 
বায়রন এডিনবার্গের সাহিত্য সমালোচকদের প্রাত যে তার শ্লেষ বর্ষণ কাঁরয়াছিলেন, 
তাহা পাড়য়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিলাম। 

আম আমার জীবনের এই অংশের কথা বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা কাঁরলাম, কেননা 
দই এক বৎসরের পরেই এমন সময় উপস্থিত হইল, যখন আমাকে সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান এই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছয়া লইতে হইল। আম সাহত্যের মায়া 
ত্যাগ কাঁরয়া বিজ্ঞানেরই আন:গত্য স্বীকার কারলাম এবং বিজ্ঞান নিঃসংশয় একনিষ্ঠ 
সেবককেই চাহিল। 

আমি প্রবোশকা পরণক্ষা 'দলাম। আমার শিক্ষকদের আমার সম্বম্ধে খুব উজ্চ 
আশা 'ছিল। তাঁহারা আমার পরাঁক্ষার ফল দেখিয়া একট; নিরাশ হইলেন। কেননা 
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আমার নাম বৃত্তিপ্রা্তদের তাঁলকার মধ্যে ছিল না। আম নিজে এই 'রিষয় 
শান্তভাবেই গ্রহণ কাঁরলাম। যাহারা বিশ্বাবদ্যালয়ের জ্যোতিদ্কর্পে মূহূর্তকাল 
উজ্জব্প হইয়া উঠিয়া পরমূহ্তেই 'নাঁবয়া যায়, যাহারা আজ খুব যশের আধকারণী, 
িন্তু কালই 'বস্মতির গর্ভে বিলীন হইবে, সেরূপ ছেলেদের কথা মনে করিয়া 
আম বরাবরই মনে মনে হাসি। 

[বদ্যালয়ের পরাক্ষা দ্বারা প্রকৃত মেধা বা প্রাতিভার পাঁরচয় পাওয়া যায় 'কিনা, 
এ বিষয় লইয়া অনেক লেখা যাইতে পারে। শিক্ষকের কার্ষে আমার ৪৫ বৎসর 
ব্যাপী আঁভিক্রতায়, আমি বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছি। যাহারা বিদ্যালয়ে 

পরবতর্শ জীবন ব্যর্থতার মধ্যে পর্যবাঁসিত হইয়াছে । এমন কি সেকালের প্রেমচাঁদ 
রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত (কোলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান) ছান্রেরা পর্যন্ত 
জীবনে বিশেষ কাতত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহারা আঁধকাংশই 'বিস্মৃতির গর্ভে 
[িলশন হইয়া গিয়াছেন অবশ্য প্রত্যুত্তরে আমাকে বলা হইবে অমূক অমুক 'বম্ব- 
বিদ্যালয়ের পরাক্ষায় কৃতিত্বের জন্য উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এইজন 
এ্যাকাউণ্টাশ্ট জেনারেল বড় দরের কেরানী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। 'নিউটনকে 

টাকশালের বহু সংস্কার সাধন করিতে পাঁরিতেন। রানী আযান যাঁদ 'ক্যাল্কুলাসে'র 
আঁবচ্কারকর্তাকে রাজস্বসাঁচব পদে নিষুন্ত করিতেন, তবে কি তান যোগ্য নির্বাচন 
কারতেনঃ আমার আশঙ্কা হয়, কোষাধ্যক্ষের কর্তারূপে নিউটন ব্যর্থ হইতেন। 
যাহারা গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে কাঁলকাতা "বারে আইনজনবীর্পে প্রাসদ্ধি লাভ 
কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের ছান্রজীবন খুব কাতিত্বপৃর্ণ ছিল না। ডবাঁলউ, সি. ব্যানাজ 
মনোমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, সতশরঞ্জন দাশ এবং আরও অনেকে 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্ব না দেখাইলেও, আইনজীবীর্পে দাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। 
প্রথম ভারতীয় 'র্যাংলার, এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বাঁত্তধারী আনন্দমোহন বসু 
ব্যারস্টাররূপে বিশেষ প্রাতিজ্ঞঠালাভ করেন নাই। 

কোন একটি বিষয়ে জীবনব্যাপী 'নিম্তা ও সাধনাই গৌরবের মূল। যে ছাত্র 
সকল বিষয়েই 'ভাল' সেই সাধারণতঃ পরাক্ষায় প্রথম হয়। কিন্তু কবি পোপ 
সত্যই বাঁলয়াছেন-_ একজন প্রাতিভাশালীর পক্ষে একাট বিষয়ই যথেজ্ট। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে এখন আমি আর বেশী বালিতে চাই না। আমার 'পতা 
এই সময়ে গুরুতর আর্ক এঁবপর্যয়ের মধ্যে পাঁতিত হইতোঁছলেন। তাঁহার 
জামদাঁর একাঁটর পর একাঁট করিয়া 'িক্য় হইতোঁছল। মহাজন হইতে দেনদারের 
অবস্থায় উপনীত হইতে বেশী সময় লাগে না। আমার পক্ষে গর্ব ও আনন্দের 
কথা এই যে, তাঁহার খণ “সম্মানের খণ” এবং 'তিনি তাহা একান্ত সততার সঙ্গে 
পাঁরশোধ করিয়াছলেন।(৬) আমার এখনও সেই শোচনীয় দশ্য মনে পড়ে 

($ ফু অমর (পার সতত বির প্রতি আমার দা 
আকর্ষণ কাঁরয়াছেন (সম্ভবতঃ ইহা অক্ষয়বাবুর জের লেখা )। 
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মাতা কাঁদতে কাঁদতে তাঁহার সম্পাত্তর বিক্য় কবালায় দস্তখত কাঁরতেছেন। এই 

সম্পান্ত তাঁহারই অলঙ্কার বিরুয় কাঁরয়া কেনা হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা 
তাঁহার স্মীধন(৭) ছিল। আমাদের পাঁরবারের ব্যয় সঙ্গকোচ করা এখন প্রয়োজন 

হইয়া পাঁড়ল, এবং ইহার ফলে আমাদের কলকাতার বাসা উঠাইয়া লওয়া হইল। 

আমার পিতামাতা গ্রামের বাড়ীতে গেলেন এবং আম ও আমার ভ্রাতৃগণ ছাত্রাবাসে 
আশ্রয় লইলাম। 

আম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেক্ট্রো্পালটান ইনাঁস্টাটউশানে ভার্তি 
হইলাম। উহার কলেজ ধিভাগ নূতন খোলা হইয়াছল। উচ্চাঁশক্ষা মাধ্যামক 
শিক্ষার মতই সলভ কারবার সাহসপূর্ণ চেম্টা ভারতে এই প্রথম। স্কুল বিভাগের 
মত কলেজ বিভাগের 'বেতন'ও তিনটাকা মান্র ছিল। আমার 'বদ্যাসাগরের কলেজে 
ভর্তি হইবার পক্ষে কয়েকটি কারণ 'ছিল। প্রথমতঃ মেদ্রোপাঁলটান ইনস্টাটিউশান 
জাতীয় প্রাতিন্ঠান_যাহাকে আমাদের নিজস্ব বস্তু বাঁলয়া মনে করা যাইতে পারিত। 
দ্বিতীয়তঃ, এই কলেজে সররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যান আমাদের সময়ে ছাদের 
ণনকট 'দেবতা" গছলেন বাঁললেই হয়) ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের এবং প্রসন্নকুমার 
লাহিড়ী (প্রোসডোন্স কলেজের অধ্যাপক সেক্সপীয়র সাহিত্যে সুপাণ্ডিত টনী 
সাহেবের প্রাসদ্ধ ছাত্র) ইংরাজী কাব্য সাঁহত্যের অধ্যাপক ছিলেন। আম কিল্ভু 
ফাস্ট্ট আর্টস পাঁড়বার সময় রসায়নে এবং বি. এ. পাঁড়বার সময় পদার্থাবদ্যা ও 
রসায়ন উভয় বিষয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঁহরের ছান্র হিসাবে অধ্যাপকের বন্তৃতা 
শুনিতাম। এফ. এ. কোর্সে সেই সময় রসায়নশাস্ত্র অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। মঃ 
(পরে স্যার আলেকজান্ডার) পেড্লার গবেষণামূলক পরাক্ষাকার্যে 05805000601) 
বিশেষ দক্ষ ছিলেন। আম প্রায় নিজের অজ্জাতসারেই রসায়ন শাস্ত্রের প্রাতি আকৃষ্ট 
হইয়া পাঁড়লাম। ক্লাসে 'এক্সপোঁরমেন্ট' দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া আম এবং আমার 
একজন সহাধ্যায় বাড়ীতে একটি ছোটখাট 'লেবরেটরী স্থাপম কাঁরলাম এবং 
আমরা সেখানে কোন কোন এক্সপেরিমেন্ট কাঁরতে লাগলাম। একবার আমরা 

'রামতারণ চট্টোপাধ্যায় ইন্টার্ন ক্যানেল ডিভিসনের খুলনা জেলায় ডিভিসনাল আফিসার 
ছিলেন। সুরখালতে তাঁহার কর্মস্থান 'ছিল। তান খুলনার ডেপুটি ম্যাঁজস্টেট বাঁ*কমচন্ত 
ভট্রোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র দির এবং মুৃন্সেফ বলরাম রাড়ীল-কাঁটিপাড়ার 
জাঁমদার হরিশ্চ্দ্র রায় (োঃ পাস, রায়ের পিতা) ্রভাত্র সক্গো পরিচিত ছিলেন। প্রথম 

কলিকাতায় যম হঁরিশচন্দ্রের 

এ জমি খুব লাভজনক সম্পা্ত হইয়াছে। হরিশ্চন্দের সধূতার উপর বিশ্বাস কাঁরয়া রামতারণ 
হারিশ্চন্দ্রকে অনেক টাকা বিনা দাঁললে ধার 'দিয়াছলেন। হাঁরশ্চন্দ্র যোগ্যপুন্রের পিতা 'ছলেন। 
রত? যখন ?তাঁন রামতারণের খণ পাঁরশোধে অক্ষমতা বোধ কাঁরলেন, তখন *তাঁন 'নিজের 
রা তা টি রি 

| রামতারণ কিন্তু এাবষয়ে অনেকাঁদন পর্য্ত কিছুই জানিতেন না। একদিন 
রামতারণের সঙ্গে হ'রিশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে, হ'রিশ্চন্দ্র দলিলখানি রামতারণের হাতে দিয়া খণের 
দায় হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা কাঁরলেন। বংশ পারচয়* ছ্বিতীয়খন্ড, ৩৬৬ পৃই) 

(৭) কমলাকর 'শববাদতাণ্ডবে” বাঁলয়াছেন-__আইনজ্ঞেরা “স্শধন”্এর অর্থ লইয়া 
যুদ্ধ করেন। স্বরীধন” সম্বন্ধে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের [105 71000 1:9৬ 0114817195৩ ৪174 

907317505 দ্ুষ্টব্য। 
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সাধারণ টিনের পাত 'দিয়া একাঁট ০%3-050:0850 ০1০-[/৩ তৈয়ার কাঁরয়াছলাম। 
এই স্থূল যন্ত্র দ্বারা পরাঁক্ষা কারতে গিয়া একাদন উহা ভীষ্ণ শব্দে ফাটিয়া 
গগয়াছল। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আহত হই নাই। রস্কোর [61600610621 [:0930105 

তখন পাঠ্য থাকলেও, আমি যতদূর সম্ভব আরও অনেকগ্াীল রসায়ন 'ীবদ্যার বাহ 
পাঁড়য়াছিলাম। 

রসায়ন শাস্দের প্রতি আমার আকর্ষণের ফলে আম পব” কোর্স লইলাম। 
বি. এ. পরণক্ষায় তখন ইংরাজী অবশ্যপাঠ্য ছিল। গদ্য পাঠ্যতালিকার মধ্যে মার্লর 
“1301106 এবং বাকের £51600009 ০0 07০ 17161701) [২০৮০110010" 'ছল। 

সররেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব পাশ্ডিত্যের সহিত চিত্তাকর্ষক করিয়া এই সব বাহ 
পড়াইতেন। 

ছান্রজীবনের এই সময়ে আম সাহত্যের প্রতি অনুরাগ সংযত কাঁরতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম। কেননা অন্য অনেক প্রাতিযোগণ 'িষয়ে আমাকে মন 'দিতে হইয়াছিল। 
আম নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন ও ফ্রেণ্ট মোটামুটি শাখয়াছিলাম; সংস্কৃত কলেজ- 
পাঠ্য হিসাবেই 'শাঁখয়াছলাম। এফ. এ. পরীক্ষায় রঘুবংশের প্রথম সাত সর্গ 
এবং ভাঁট্রকাব্যের প্রথম পাঁচ সর্গ পাঠ্য 'ছিল। একজন পাঁণ্ডতের সহায়তায় 
কালিদাসের আর একখানি অপূর্ব কাব্য “কুমারসম্ভবম”এরও রসাস্বাদ আম 
কারয়াছিলাম। এই সময়ে আমি “গলক্রাইস্ট” বাঁন্ত পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিলাম । 
এই পরাক্ষা লণ্ডন 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 'ম্যাট্রকুলেশন” পরাক্ষার অনুরূপ ছিল, এবং 
ইহাতে পাস কাঁরতে হইলে ল্যাটিন, গ্রীক অথবা সংস্কৃত, ফরাসী বা জার্মান ভাষা 
জানা অপাঁরহার্য ছিল। আম গোপনে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতোছিলাম। 
আমার জ্যম্ঠ ভ্রাতা এবং একজন গ্রামসম্পকীয় জ্যাঠতুতো ভাই ভিল্ন আর কেহ এ 
সম্পর্কে সংবাদ জানিতেন না। আম বিশেষ ভাবে এই সংবাদ গোপন রাঁখয়াছিলাম, 
কেননা পরাঁক্ষায় ব্যর্থ হইলে, সহাধ্যায়িগণের শ্লেষ ও বিদ্রুপ সহ্য কারতে হইত। 
কিন্তু ক্লমে ক্রমে এই গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পাঁড়ল; এবং আমার একজন 
সহপাঠী-(যাঁন বিশ্বাবদ্যালয়ের পরাক্ষায় খুব উচ্চ স্থান আঁধকার কাঁরয়াছিলেন) 
বিদ্রুপ কাঁরয়া বাঁললেন, আমার নাম লম্ডন 'বিশবাবদ্যালয়ের ক্যালেস্ডারের বিশেষ 
সংস্করণে বাহর হইবে। পরাক্ষায় সাফল্যলাভের বিশেষ আশা আমি করি নাই 
এবং পরীক্ষার ফল বাহর হইতে কয়েক মাস অতাঁত হইল দেখিয়া আম সকল 
আশা ত্যাগ কারলাম। একাঁদন কলেজে পড়া আরম্ভ হইবার পূর্বে 'স্টেটসম্যানে'র 
একট প্যারাগ্রাফের প্রাত একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কারল। উহাতে সংবাদ 
ছল ““গলক্লাইস্ট” বৃত্ত পরাক্ষায় দুইজন উত্তীর্ণ হইয়াছে, বাহাদুরজী নামক 
বোম্বায়ের জনৈক পাশ এবং আঁম। 'প্রন্দিপাল একটু পরেই আমাকে ডাকিয়া 
পাঠাইয়া আভনান্দত করিলেন! “হন্দু পোদ্রয়ট্” তেখন কৃষদাস পাল সম্পাদক) 
[লাঁখিলেন- আমি ইনাস্টাটউশনের জন্য নৃতন কণীর্ত সণ্চয় করিয়াছি। একল্তু এ 
কলেজের পড়ার সঙ্গে আমার “গলক্রাইস্ট বৃত্তি” পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্বন্ধ 

কতটুকু তাহা আমি ঠিক ব্বীঝতে পারলাম না।. 
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আমার পিতা তখন যশোহরে থাকিয়া ঘশোহর স্টেশনের নিকটবতর্ঁ ধোপাখোলা 
পত্তন তালুক বিরুয়ের ব্যবস্থা কাঁরতোঁছলেন; তাঁহার দেনা শোধের জন্য ইহা 
প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছিল। "তান আমার িলাত যাওয়ার ইচ্ছায় সহজেই সম্মত 
হইলেন। আম রাড়ুলিতে আমার একজন দূরসম্পর্কে খুড়তুতো ভাইকেও “স্টেটস্- 
ম্যানে”র কার্তত অংশসহ একখান ইংরাজশ 'চাঠি 'লাঁখলাম। চিঠির শেষে 'নিম্নালাঁখত 
কথাগুলি ছিল,উহা এখনও আমার স্মাতিপটে মাদ্ুত আছে। “আমার মাতাকে 
এই সংবাদ জানাইবে। "তান প্রথমে বিলাপ করিবেন, কিন্তু পরে আমার চার 

এখানে বলা যাইতে পারে যে, সেকালে কলেজের শাক্ষিত যবকদের মধ্যে 
ইংরাজশীতে পন্র লেখা “ফ্যাশন” বাঁলয়া গণ্য হইত । : কিন্তু বর্তমান সময়ে এরুপ 
পত্রলেখকের প্রাতি লোকের মনে অবজ্কার ভাবই উদয় হইবে, এবং তাহাকে লোকে 
আত্মম্ভরী বলিবে। 

আমার মাতা আমার বিলাত যাওয়ায় আপাতত কারলেন না। তান আমার 
1পতার 'নকট হইতে উদার ভাব পাইয়াছলেন এবং বিলাত গেলে জানত যাইবে, 
তখনকার দিনের এই ধারণা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। আম মার নিকট বিদায় 
লইবার জন্য বাড়ীতে গেলাম। আম মাকে খুব ভালবাসতাম, সুতরাং বিদায় দৃশ্য 
অত্যন্ত করুণ হইল এবং আম 'বিষপ্লাচত্তে তাঁহার নিকট হইতে চাঁলয়া আসিয়া- 
ছিলাম। আ'ম তাঁহাকে এই বাঁলয়া সান্হনা দিলাম যে, আঁম যাঁদ জশবনে সাফল্য 
লাভ কার, তবে আম প্রথমেই পারিবারিক সম্পান্তর পুনরুদ্ধার এবং ভদ্রাসন বাটধর 
সংস্কার করিব। আম স্বীকার কাঁর যে, আমার মনের আদর্শ তদানীন্তন সামাঁজক 
আবহাওয়ার প্রভাবে সঙ্কীর্ণ ছিল। বিধাতা অন্যর্প ব্যবস্থা কারলেন এবং 
পরবতর্ঁট জীবনে আমি এই শিক্ষাই লাভ করিলাম যে, ভূসম্পাত্ততে আবদ্ধ রাখা 
অপেক্ষা উপার্জত অর্থ ব্যয় কারবার নানা উৎকৃষ্টতর উপায় আছেঁ। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ইউরোপ যান্রা-বলাতে ছান্রজীবন- ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ 

(6552 010 [17012) --ছাইল্যান্ডে' ভ্রমণ 

আম এখন বিলাত যান্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলাম এবং হেয়ার স্কুলে 

পন্ন ক্রয় কারলাম। জাঁবন যাপন প্রণালী সহসা এরুপ পাঁরবর্তিত হইতে চিল 
যে, তাহা ভাবিয়া আম প্রায় আভভূত হইয়া পাঁড়লাম। শিক্ষানাবস 'হসাবে আমি 
দুই একটা সস্তা রেস্তোরাঁতে 'গয়া কিরূপে শডনার' খাইতে হয় শাখিতে লাগিলাম। 
বখাঁশস পাইয়া তুষ্ট খানসামারা আমাকে দেখাইয়া দত ফকিরপে ছীর কাঁটা ধারস্তে 
হয় এবং কখন কিভাবে তাহা ব্যবহার কারতে হয়। 

শীঘ্রই আম জানিতে পারলাম যে ডাঃ পি. কে. রায়ের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা দবারকানাথ 
রায় বলাতে ডান্তাঁর পাঁড়বার জন্য যাইতেছেন। ' আম তহার সঙ্গে দেখা কারলাম। 
ঠিক হইল যে, আমরা দুইজনে এক জাহাজে বিলাত যাইব। পাঁরণামে ইনি 
হোমিওপ্যাঁথক চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি অজ্ন করেন। 

আমরা 'কাঁলফোর্নিয়া নামক জাহাজে প্রত্যেকে ৪০০২ টাকা হিসাবে প্রথম 
শ্রেণীর সেলুন ভাড়া লইলাম। জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন ইয়ং নামক জনৈক 
সাহেব। এ সময় পুরা 'মনসূনের' সময় এবং আমরা সরাসার কাঁলকাতা হইতে 
লশ্ডন যাইতোছিলাম। সুতরাং জাহাজের যাল্রীসংখ্যা কম ছিল। আমার বন্ধুরা 
জাহাজে যাইয়া যখন আমাকে বিদায় দিলেন এবং জাহাজের উপরে উীঁগলাম, তখন 
আমার মনে বেশ স্ফার্ত হইল এবং একজন ইংরাজ যাত্রীর সঙ্চগে আম মহোৎসাহে 
গল্প জ্বাঁড়য়া দলাম। যাল্লীট বাঁললেন যে, কথাবার্তায় আম বড় বড় ইংরাজী 
শব্দ ব্যবহার কারতোছি। আম স্বীকার কার যে, সেকালে আম জনসনের 
রচনারণীতর একট ভন্ত ছিলাম। আমাদের জাহাজ 'পাইলটের' নেতৃত্বে অগ্রসর 
হইতে লাগল এবং ফলৃতা হইতে কিছুদূর গেলেই, আমি আমার দেহে একটা 
নৃতন রকমের অসুখ বোধ করিতে লাগিলাম। বমনোদ্রেক হইতে লাগল। বস্তুতঃ 
আমি “সমুদ্ররোগে”র দ্বারা আব্লল্ত হইলাম। ডাঃ ডি. এন. রায় তাঁহার ভ্রাতার 
বাড়ীতে ইউরোপীয় জশবনযাপন প্রণালশ অভ্যাস কারয়াছলেন, এবং তাঁহার 
“সমুদ্ররোগ” হইল না। তিনি জাহাজে আগাগোড়া বেশ সস্থই 'ছিলেন। তাহার 
প্রচন্ড ক্ষুধা ছিল এবং তিনি বেশ খাইতেও পাঁরতেন। “সপ” বা ঝোল, আল 
ভাজা ও আলু 'সম্ধ এবং 'পাডং ইহাই ছিল আমার সম্বল। যখন আমি 
“সমৃদ্ররোগের” জন্য খাবার টেবিলে বসতে যাইতাম না, হেড স্টুয়ার্ড আমার উপর 
সদয় হইয়া আমার কেবিনে জমাট দুধ এবং পাঁউরু দিয়া আসিতেন। 



৪২ আত্মচরিত 

৫$।৬ 'দিন পরে আমাদের স্টীমার কলম্বো পৌঁছিল। ভূমি দোখয়া আমাদের 
আনন্দ হইল এবং আমরা তীরে উঠিয়া শহরের দৃশ্যাদ দেখিলাম। আমার 
যতদুর স্মরণ হয়, এই স্থানে আমরা জানিতে পারিলাম যে, 'টেল-এল-কেবির-এর 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরবা প্যশা বন্দী হইয়াছেন এবং স্ময়েজখালের পথে আর 
কোন বিপদের আশঙকা নাই। আমার মনে পড়ে, একখান সংহলাী পত্রে সিংহলের 
ভুতপূর্ব গবর্নর স্যার উইলিয়ম গ্রেগরীকে ভৎসনা কারয়া লেখা হইয়াছিল যে, 
'মিশরী জাতাঁয়তার নেতা বাঁলয়া আরবা পাশাকে প্রশংসা করিয়া তিনি [গ্রেগরা) 
অন্যায় কারয়াছেন। 

কলম্বো হইতে এডেন পর্যন্ত আমার পক্ষে আর একটা আগ্নপরীক্ষা। এই 
সময়ে জাহাজ খুব দুলিতেছিল। কখন কখন মনে হইতেছিল- এইবার বাঁঝ সে 
সমৃদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যখন সমদদ্র শান্ত হইল, 
ভখন আঁবলদ্বে আমার "ববামষাও' দুর হইল। পরে আমার আর মনেই রহিল না 
যে, আমার কখনও “সমদ্ররোগ” হইয়াছিল। স্টীমার এডেনে পেশিছিল। আরব- 
বালকেরা জাহাজের নিকট ভিড় করিয়া চেশ্চাইতে লাঁগল। “পয়সা দাও-_ডুবিব” 
ইত্যাঁদ। কেহ কেহ কৌতূহল হইয়া সমদদ্রের জলে 'সাকি দযয়াঁন প্রভাতি ফোঁলয়া 
দল-ডুবার বালকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা জলে ডুবিয়া তুলিয়া আনল। তীরে 
উঠিয়া দোঁখলাম বাজারের দোকান প্রভৃতি প্রধানত বোম্বাইওয়ালাদের। 

লোহিত সাগর ও সুয়েজখালের মধ্য দিয়া আমাদের জাহাজ ননার্বঘ্যেই পথ 
আতক্রম করিল। ইসমালয়াতে আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, তার হইতে 
আমাদের জাহাজ লক্ষ্য কাঁরয়া কেহ গাল ছাড়বে না। পোর্ট সৈয়দের অধিবাসণরা 
মিশ্রজাতি এবং তথাকার মিশরীরা ফরাসী ভাষায় বেশ কথা বালতেছে। কিন্তু 
কতকগ্দাীল দৃশ্য দৌখয়া আমাদের বড় ঘৃণা হইল। মাল্টার কথা আমার অল্প মনে 
পড়ে এবং জিন্রাল্টারে গিয়া আমাদের জাহাজ শেষবার পাঁথমধ্যে থাঁমল। এখানে 
ফোঁরওয়ালারা আঙ্গুর 'বাক্ত কারতেছিল-_দাম প্রীতি পাউন্ড ওজনের এক গোছা 
এক পেনি। আমরা যখন অন্তরীপ ঘুরিয়া পার হইতোছিলাম তখন শ্ানিলাম ষে, 
বিস্কে উপসাগরে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত বিপদপূর্ণ। কয়েক বংসর পরে (১৮৯২) 
এ কোম্পাঁনরই আর একখান জাহাজ ঠিক এস্থানে এই কাগ্তেন ও বহ্ যাত্রীসহ 
ভুঁবিয়া 'গিয়াছিল। এই সব যাত্রীদের মধ্যে মূয়র সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপকের 
পত্নী 'মসেস বাউটফ্লাওয়ার এবং তাঁহার সন্তানেরাও ছিলেন। অধ্যাপক বাউট- 
ফ্লাওয়ার “স্টেটসম্যানে'র মিঃ পল নাইচের ভাঁগনীপ্কাত ছিলেন। 

সমদদ্রদ্রমণের সময় ডেক-চেয়ারে শুইয়া নানার্প 'দিবাস্ব*ন দেখা সময় কাটাইবার 
একটা প্রয় উপায়।(১) কোন কোন যাব্রী 'সেলুনে'র লাইব্লোর হইতে বই লইয়া 

(১) যখন ভারত ও 'বিলাতের মধ্যে যাতায়াতে কয়েকমাস সময় লাগত, তখন যারখদের 
পক্ষে সময় কাটানো বড় কম্টকর হইত। তাঁহারা তখন সময় কাটানোর নানা [বিচিত্র উপায় 
অবলম্বন করিতেন। মেকলে এ সম্বন্ধে একটি সূন্দর বর্ণনা দিয়াছেন; 12558 ০10) ড/81760 
চু9901785 দুম্টব্য। 
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পড়েন। কিন্তু এইসব বইয়ের আঁধকাংশই অসার ও লঘুপাঠ্য। সৌভাগাক্রমে 
আমি নিজে কয়েকখাঁন ভাল বই সঙ্গে আনিয়াছলাম। স্মাইলসের “07006 
আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল। বাল্যকাল হইতে আম স্বভাবতঃই 'মতব্যয় 'ছিলাম-_ 
'স্মাইলসে'র বই পাঁড়য়া আমার সেই অভ্যাস দৃঢ়তর হইয়াছল। স্পেনসারের 
[10000000 10 006 9080 ০ ১০০০19£/ আমার মনের উপর খুব প্রভাব 

বস্তার করিয়াছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাতাঁচন্তা'ও আমার সঙ্গে ছিল। রবীন্দ্র 
নাথ তখন সাহত্যজগতে পাঁরচিত হন নাই । আমার দুই বংসর পূর্বে তান বিলাত 
ধগয়াছলেন এবং 'ইউরোপযান্রীর ডায়েরী' নামক তাঁহার একখান প্রকাঁশত বাহ 
সঙ্গে ছিল। সেলুনের লাইব্রোরতে বসওয়েলের “জনসনের জণীবনচাঁরত”ও এক- 
খণ্ড 'ছিল-উহা পাঁড়য়া আমি মুগ্ধ হইতাম। 

আমরা যথাসময়ে গ্রেভসেণ্ডে পেশীছলাম। কলিকাতা হইতে গ্রেভসেন্ডে 
পেশীছতে আমাদের ৩৩ দিন লাগিয়াছল। সেখান হইতে লণ্ডনের ফেন চার্ 
স্ট্রীট স্টেশনে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে জগদীশচন্দ্র বসু এবং সত্যরঞ্জন দাশ (ভারত 
গবন্মেন্টের ভূতপূর্ব আইনসচিব মিঃ এস. আর. দাশের জ্যেন্ঠ ভ্রাতা) আমাদের 
অভ্যর্থনা কারলেন। ডি. এন. রায় এবং আম প্রায় এক সপ্তাহ তাঁহাদের নিকট 
থাঁকয়া লণ্ডনের অনেক দৃশ্য দোঁখলাম। সংহত্রাতারা (পরলোকগত কর্নেল এন. 
পি. সিংহ আই. এম. এস এবং পরলোকগত লর্ড সিংহ) সৌজন্য সহকারে আমাদের 
পথপ্রদর্শক 'পাণ্ডা, হইলেন। 

টেমস নদীর উপরে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য আম 
আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ দোৌখলাম। এই শহর এতদ্র ব্যাঁপয়া যে, দেখিয়া আম 
স্তম্ভিত হইলাম। আমরা িজেশ্ট পাকের নিকটে গ্লস্টার রোডে বাসা লইলাম। 
এই অঞ্চল রাস্তার গাড়ীঘোড়ার কোলাহল হইতে মস্ত ছিল। এই রাস্তা এবং 
ইহার 'নকটবতর্ঁ রাস্তায় ঠিক একই ধরনে তৈয়ারী বাড়ী, দোৌখতে ঠিক একই 
রকম। ল্যান্ডলেডী তোমাকে একটি বাহিরের দরজার চাঁব দিবেন। কিন্তু তুমি 
যাঁদ শহরে নবাগত হও, কিম্বা অনেক রান্রতে বাড়ীতে 'ফরিবার পথে বাড়ার 
নম্বর ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার দু্দশার শেষ নাই! যাঁদ তোমাকে শহরের 
কোন দূরবতর্ঁ স্থানে যাইতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে ৬৪৫৩-০১৫০এ 
বা লপ্ডনের মানচিত্র দোঁখতেই হইবে । এবং তারপর যথাস্থান ঠিক করিয়া 'নার্দষ্ট 
বাস গাড়ী বা ভূ-নম্নস্থ রেলগাড়ীঁতে চাঁড়তে হইবে। নতুবা তোমার গোলকধাঁধায় 
পাঁড়য়া হাবুডুবু খাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। ১৮৮২ সালের প্রথম ভাগেও 
লণ্ডনে “টউব' রেল ছিল না। লগ্ডনে যাহারা জীবনের আঁধকাংশ সময় যাপন 
কারয়াছেন, এমন ছি যাহারা সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও লালিতপালিত 
হইয়াছেন, তাঁহারাও 'ম্যাপ' না দেখিয়া লন্ডনের রাস্তাঘাট ঠিক কাঁরতে পারেন না। 
সৌভাগ্যক্রমে লণ্ডন পাীলসম্যান সর্বদাই তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। 
বিদেশীর প্রাত সে বিশেষর্প মনোযোগ দেয় ও সৌজন্য প্রদর্শন করে। তাহার, 
পকেটে ম্যাপ থাকে এবং এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট তাহার নখদর্পণে। তুমি যে 



৪৪ আত্মচারত 

সংবাদই চাওনা কেন, তাহার জানা আছে। “এই পথে গিয়া বামাঁদকে তৃতীয় রাস্তার 

মোড় ঘুরিয়া সোজা গেলেই আপান গন্তবাস্থানে পেশীছবেন”। এই প্রসঙ্গে 
সেক্সপীয়রের “মার্চে অব ভোনিস্” নাটকে ল্যন্সেলট্ গোবের রাস্তার বণনা 
স্বভাবতই আমাদের মনে আসে। 

কখন লন্ডন প্বীলসম্যান তোমাকে ঠিক বাস গাড়ীর জন্য অপেক্ষা কাঁরতে 
বাঁলবে এবং গাড়ী আসলে ড্রাইভারকে বালয়া দিবে তোমাকে যেন ঠিক জায়গায় 
নামাইয়া দেয়। আমার ছান্রাবস্থায় লন্ডনের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ছিল- প্রায় স্কট- 
ল্যান্ড দেশের লোকসংখ্যার সমান। চতুর্থবার (১৯২০) আঁম যখন বিলাত যাই, 
তখন দোঁখলাম লন্ডনের লোকসংখ্যা বাঁড়য়া সত্তর লক্ষ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 
শহরের আয়তনও বাঁড়য়াছে। গ্রেটার্রটেনের কয়েকাঁট বন্দর ও পোতাশ্রয়েরও 'বিরাট 
উন্নাতি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লণ্ডন ছাড়া লিভারপুল, প্লাসগো, গ্রাঁনক প্রভাতির 
নাম করা যাইতে পারে। 

এ াবষয়ে আর বেশশ বাঁলবার দরকার নাই। লশ্ডন শহরে আমার অবাস্থাতর 
প্রথম সপ্তাহেই আমার সঙ্কোচ ও ভয়ের ভাব অনেকটা কাঁটয়া গিয়াছিল। কোন 
নৃতন স্থানে প্রথম গেলে, অপাঁরাঁচত আবহাওয়ার মধ্যে লোকের মনে এইর্প 
সঙ্কোচ ও ভয়ের ভাব আসে । আম লন্ডন হইতে এঁডনবার্গ যান্লা করিলাম। 
এডিনবার্গ বহাঁদন হইতে বিদ্যাপীঠর্পে বিখ্যাত। মনস্তত্বীবদ্যা এবং চাকৎসা- 
বিদ্যা বশেষতঃ শেষোস্ত বিদ্যা শাখবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে ছান্রেরা এঁডনবার্গে 
আমিত। কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপক রসায়ন ও পদার্থাবদ্যা অধ্যাপনা কারিতেন। 
কতকগুলি 'চাকৎসাবদ্যা শিক্ষার্থী ভারতীয় ছান্রের সাহত আমার পাঁরচয় হইল। 
এডিনবার্গে এর্্প ছাত্রের সংখ্যা খুব কম ছিল না। মিস ই. এ. ম্যানিংও এডিন- 
বার্গের কয়েকটি ভদ্রুপারবারের নিকট আমার জন্য পারচয়পন্ন দিয়াছিলেন। তখনকার 
দিনে লণ্ডনে ও বিলাতের অন্যান্য স্থানে যে সব ভারতায় ছাত্র থাকিতেন, মিস্ ই. 
এ. ম্যানং তাহাদের উপকার কারবার জন্য সর্বদা প্রস্তৃত 'ছিলেন। 

এডিনবার্গ লণ্ডনের চাঁরশত মাইল উত্তরে, সুতরাং লশ্ডন অপেক্ষা এখানে 
বেশী শীত। আমার লণ্ডনের বন্ধুরা এঁডনবার্গের আবহাওয়ার কথা জানতেন, 
সুতরা তাঁহারা আমার সঙ্গে প্রচুর গরম জামা প্রভৃতি 'দিয়াছলেন, একাঁট 
“নউমার্কেট” ওভারকোটও তাহার মধ্যে ছিল। এই সময়ে বিলাতাঁ দার্জ ও 
পোশাক-পারচ্ছদ সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহা বেশ কৌতূহলপ্রদ। 
আমার সাধারণ পোশাক পাঁরচ্ছদের জন্য টটেনহাম একোর্ট রোডের দাঁজজর দোকান 
চার্লস বেকার এণ্ড কোম্পাঁনতে গেলাম। কিন্তু সান্ধ্য সা্মলন, ডিনার, বল নাচ 
প্রভীতর জন্য আমাকে বিশেষ “সুট” তোর করিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। সেই 
কুৎসিত “টেইল-কোট” আম িছ্তেই পছন্দ কারতে পারলাম না। ইংরাজদের 
সাধারণ বাঁদ্ধ ও সহজজ্ঞান যথেম্ট আছে। তৎসত্তেও তাহারা এই বর্বর পোশাকের 
“ফ্যাশন' কেন যে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহা আম বুঝিতে পার না। এ 
বিষয়ে তাহাদের 'শোঁলক' জাতাগণের জিদও আশ্চর্য। সৌন্দর্যবোধের জন্য বিখ্যাত 
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এবং চতুর্দশ লুইয়ের সময় হইতে 'ফ্যাশনের' পথ-প্রদর্শক ফ্রান্সের নিকট আম এ 
সম্বন্ধে বেশী আশা কারয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে 'নরাশ হইতে হইল । ইংরাজেরা 
পোশাক-পারচ্ছদ এবং ডিনার (৫270) বিষয়ে যেভাবে ফরাসীদের অন্ধ অনুকরণ 
করে, তাহা আমার নিকট চরাঁদনই নিব্ধাদ্ধতা বাঁলয়া মনে হইয়াছে। 

সে যাহা হউক, এখন আমার কাহনী বাঁল। চোগা ও চাপকানযন্ত ভারতীয় 
লম্বা পোশাক সং্্রাসম্ধ রাজা রামমোহন রায় যাহা বলাতে থাকিতে পারতেন 
তাহাই ভারতীয়দের পক্ষে উপযোগী । আমাকে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের চার্লস কন 
এণ্ড কোম্পানর দোকানে লইয়া যাওয়া হইল। বন্ধুদের নিকট ধার কারয়া একটা 
পোশাকের (চোগাচাপকানের) নমূনাও সঙ্গে লইলাম। দোকানে আমার গায়ের মাপ 
লইল এবং পোশাক তৈয়ারি হইলে প্ঃনর্বার যাইয়া মাপ ঠিক করিয়া লইয়া আসতে 
অনুরোধ করিল। পোশাক তৈরি হইলে আমাকে তাহারা সংবাদ দিল এবং দোকালে 
গেলাম। পোশাক গাঁরলে দেখা গেল যে যাঁদও মোটামুটি গায়ে লাগিয়াছে, তবুও 
স্থানে স্থানে একটু টিলা হইয়াছে। দার্জ প্রথমে আমাকে এই ভ্রাটি দেখাইয়া 
দিয়া কৈফিয়ত স্বরূপ বাঁলল--“মশায়, আপন এত সরু ও পাতলা যে আপনার 
শরীরের জন্য মাপসই জামা করা শন্ত।॥ কোন কোন পাঠক হয়ত আমার এই 
দুর্দশায় হাঁসবেন। সম্ভবতঃ আমার চেহারা অনেকটা 'আইকাবড ক্রেনের' মত 
ছিল। আম এপিকটেটাসের শিষ্য এবং ডাইওাজনিসের অনুরাগী, কৌপানধারশ 
মহাত্মা গান্ধীও আমার শ্রদ্ধার পান্র,অনাড়ম্বর সরল জশবন এবং জ্্ানচর্চাই 
জীবনের আদর্শ, সুতরাং এইরূপ লঘ7 বিষয়ের উল্লেখ করার জন্য পাঠকদের নিকট 
আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। 

আম আমার পাঠ্যস্থান এঁডনবার্গে অক্টোবরের দ্বিতাঁয় সপ্তাহে পৌঁছিলাম। 
শীতের সেসন আরম্ভ হইবার তখন কয়েকাদন বাকী আছে। এঁডিনবার্গ সদন্দর 
শহর, লণ্ডনের আকাশ যেমন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, এস্থান তেমন নহে। গ্লাসগ্োর 
মত এখানে কলকারখানা নাই, সুতরাং ধোয়ার উপদ্রবও কম, রাস্তায় যানবাহনের 
অত্যাচারও তেমন নাই। এাঁডনবার্গের চাঁরাদকেই স্যন্দর দৃশ্য, এবং সমদদ্র খুব 
নিকটে, আম একাঁট মাঠের নিকটে এবং “আর্থার্ঁ সিট” হইতে অলজ্পদূরে বাসা 
কাঁরলাম। ছনটির সময়ে “আর্থার্স সিট” আমার বড় 'প্রয় স্থান ছিল। রবিবার 
দিন আম পল্লীর মধ্য 'দিয়া হাঁটিয়া দূরবতর পাহাড়ে যাইতাম ও তাহার চূড়ায় 
উঠিতাম। সেই সময়ে সপ্তাহে ১২ শিলং ৬ পেন্স দিলে, বেশ পছন্দসই একখানি 
বাঁসবার ঘর ও একখানি শয়নঘর পাওয়া যাইত। কয়লার জন্য আঁতারিস্ত ভাড়া 
লাগিত না। কয়লা স্তৃপাকার করা থাঁকিত এবং ইচ্ছামত “ফায়ার প্লেসে”* 
জহালানো যাইত। এক পেনিতে পাঁরজ' ও মিল্ক 'দয়া পৃম্টিকর প্রাতরাশ 'মালত। 

সৌভাগ্যকরমে আমার “ল্যান্ড লেড?* বড় ভাল মানুষ 'ছিলেন। তিনি, তাঁহার 
স্বামী ও সন্তানদের লইয়া বাড়ীর পিছনের অংশে থাঁকতেন, রাস্তার ধারে সম্মূখের 

* শীতপ্রধান দেশে আগুন জহালাইয়া রাখিবার চুল্লাবিশেষ। 
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অংশ ভাড়া দিতেন। অন্যান্য স্কচ 'ল্যান্ড-লেডখ'দের মত তিনি খুব সং ছিলেন 
এবং আমার িকট সাক পয়সাও আঁতরিন্ত লইতেন না। মোজা প্রভাতি ধোপাবাড়ী 
হইতে যতবার ধুইয়া আসত, ল্যান্ড-লেডাঁর মেয়ে প্রত্যেকবার মেরামত কাঁরয়া 
দিতেন। 

স্কচ '্রথে'র তুলনা নাই, ইহা যেমন সস্তা, তেমাঁন উৎকৃষ্ট। “স্কচ ব্রথের' 
সম্পর্কে একাঁট ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। আম একবার বড়াঁদনের সপ্তাহে 
সীমান্তে “বারউইক আপন টুইড” শহরে কাটাইয়াছলাম। নিকটে জেডবার্গে 
পুরাতন গিজণর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। তুষারাচ্ছম্ন পথে পায়ে হাঁটিয়া 
গেলাম। অতাতের ধর্মমান্দর দেখিয়া 'ফাঁরবার পথে কোন রেস্তোরাঁর সন্ধান 
কাঁরতে লাঁগলাম। লোকে সামান্য একখান ঘর আমাকে দেখাইয়া দিল এবং 
আমিও কতকটা দ্বিধা সঙ্কুচিত চিন্তে সেখানে প্রবেশ কারলাম। স্থানাট অনাড়ম্বর 
পারন্কার পারিচ্ছন্ন। আমাকে এক প্লেট “স্কচ ব্রথ' ও বড় একখশ্ড রুটি পাঁরবেশন 
কারল। আমার জলযোগের পক্ষে সেই যথেস্ট। মাত্র এক পৌোঁন মূল্য আমাকে 
দিতে হইল। আমার সময়ে অতঈতের ছান্রদের সম্বন্ধে অনেক কাঁহনী শোনা 
যাইত। কৃষকের ছেলেরা বাড়ী হইতে হ্াঁটয়া, অথবা শকটে চাঁড়য়া বহুদূরে িশব- 
বিদ্যালয়ে পাঁড়তে যাইত। বাড়ী হইতে সঞ্গে ওটাঁমল (জই), ডিম, মাখন প্রভাতি 
আনত, এবং সেগুলি ফঃরাইয়া গেলে, মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে পুনর্বার আনাইয়া 
লইত। কার্লাইলের 'জীবন"' যাহারা পাঁড়য়াছেন,. তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার 
ছাত্রাবস্থায়, এডিনবার্গে ছেলেরা কতদূর 'মিতব্যায়তার সঙ্গে জীবনযাপন কাঁরত। 
গত অধশিতাব্দীর মধ্যে এডিনবার্গে, এমন ক, কলিকাতায় পর্যন্ত ছাল্রজীবনের, 
বহন; পাঁরবর্তন হইয়াছে। সুতরাং সেকালের ছাত্রজীবনের বর্ণনামূলক নিম্নালাখত 
উদ্ধৃতাংশ পাঠকের নিকট কৌতৃহলপ্রদ বোধ হইতে পারে £- 

“ইংরাজদের নিকট বশ্বাবিদ্যালয়ের জীবন বাঁলতে বুঝায় বড় বড় ইমারত, 
সুসজ্জিত গৃহ, বহু টাকার বাত্ত; ১৯ বংসর হইতে ২৩ বৎসর বয়স্ক তরুণ 
ছান্রগণ; তাহাদের বাড়ী হইতে খরচের জন্য প্রচুর অর্থ আসে_ জেমস কার্লাইলের 
জীবনের কোন এক বংসরে যাহা সবোচ্চ আয় ছিল, প্রত্যেক ছান্র তাহার 'দ্বগণ 
অকাতরে ব্যয় করে। তখনকার দিনে টুইড নদীর উত্তর দিকের 'বিশ্বাঁবদ্যালয়- 
গুঁলতে কোন আর্ক পুরস্কার, ফেলোসিপ বা বৃত্তর ব্যবস্থা ছিল নাছিল 
শুধু দ্যা শেখার ব্যবস্থা এবং আত্মত্যাগ ও দারিদ্যের ব্রত। এইখানে যাহারা 
যাইত, তাহাদের আঁধকাংশেরই পিতামাতা কার্লাহলের পিতার মতই দারিদ্র ছিল। 
ছান্রেরা জানত কত কম্ট করিয়া তাহাদের পাঁড়বার খরচ 'পিতামাতারা যোগাইতেন। 
এবং ছান্্রজীবনের সদ্ব্যবহার তথা জ্ঞানার্জনের দঢতসঙ্কজ্প লইয়াই তাহারা িশব- 
বিদ্যালয়ে যাইত। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র তাহারা ক্লাসে পাঁড়তে পারত, বাকধ 
সময় ছেলে পড়াইয়া অথবা গ্রামে ক্ষেতের কাজ কাঁরয়া নিজের পাঁড়বার ব্যয় সংগ্রহ 
করিত। 

“সাধারণতঃ, যে সকল ছাত্র তাহাদের পাঁরবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মেধাবী হইত 
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এবং যাহাদের উপর পাঁরবারবর্গের যথেষ্ট আস্থা ছিল, চৌদ্দ বংসর বয়সে সেই 
ছান্রগণ এঁডনবার্গ, গ্লাসগো প্রভৃতি শহরে প্রোরত হইত। বাড়ী হইতে বাঁহর 
হইলে পথে অথবা গল্তব্য শহরে তাহাদের দেখাশুনা কারবার কেহ থাঁকত না। 
যানের ভাড়া দিতে পারত না বাঁলয়া তাহারা বাড়ব হইতে পায়ে হাঁটয়া আসত । 
কলেজে নিজেরাই নাম ভার্তি করাইত। নিজেরা বাসা ঠিক কাঁরত এবং স্বভাব- 
চাঁরন্রের জন্য কেবলমাত্র নজেদের উপরেই ভর কাঁরত। গ্রামের বাড়ী হইতে 
মাঝে মাঝে লোক আঁসয়া ওট মিল (ছাতু), আল, লবণান্ত মাখন প্রভাতি খাদ্যদ্রব্য 
দয়া যাইত। কখন কখন কিছু ডিমও 'দিত। তাহাদের মিতব্যয়িতার গুণে অন্য 
কোন খাদ্য আর তাহাদের দরকার হইত না। যাহারা খাদ্যদুব্য আনিত তাহাদের 
সঙ্গেই ময়লা পোশাক বাড়ীতে মায়েদের নিকট ধোয়া ও মেরামতাঁর জন্য পাঠাইত। 
বষান্ত আমোদ-প্রমোদের হাত হইতে দারদ্রই তাহাদিগকে রক্ষা করিত। নিজেদের 
মধ্যে তাহারা বন্ধৃত্ব করিত, পরস্পর পানভোজন ও ভাবাবানময় কাঁরত। কথাবার্তা 

ও আলোচনার জন্য তাহাদের নজেদের ক্লাবও থাঁকত। “টারম” শেষ বা কলেজ 
বন্ধ হইলে তাহারা দল বাঁধিয়া পদব্রজে বাড়ী যাইত, প্রত্যেক জেলারই ২।৪ জন ছান্তর 
সেই দলে থাঁকত। এই সব বি*বাঁবদ্যালয়ের ছান্রেরা সৃপাঁরচিত ছিল, পথে 
তাহাদের আঁতথ্য এবং আদর অভ্যর্থনার অভাব হইত না। 

«স্বাবলম্বনের শিক্ষা হিসাবে, এমন উৎকৃষ্ট 'শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ব্রাশ 
দ্বীপপুঞ্জে আর দেখা যাইত না ।” (5100৫651166 ০011516). 

তাহার পরে কয়েকবার আম এডিনবার্গ ও অন্যান্য স্কচ শহরে গিয়াছি। 
কিন্তু শহরের জীবন সম্পূর্ণ পাঁরবার্তত হইয়া গিয়াছে। হাইল্যান্ড এখন আর 
শান্তিপূর্ণ নির্জন স্থান নহে। ওপন্যাঁসক স্কটের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, বিচিন্ত 
পার্বত্য দৃশ্য, রেলওয়ে, মোটরবাস-এই সকলের ফলে দলে দলে ভ্রমণকারীরা এখন 
'হাইল্যান্ডে' যায়, তাহাদের মধ্যে কোঁটপাঁতি আমোরকাবাসীরাও থাকে । তাহারা 
প্রত্যেক শসজনের জন্য বাড়ীভাড়াও করে। স্কচেরা কিন্তু পাঁথবাঁর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সাহাঁসক ও পাঁরশ্রমী জাতি। পাটের কল, পাটের ব্যবসা ডাণ্ডশহরের 
একচেটিয়া; হুগলী নদীর উপর প্রায় 9০।৮০ট পাটের কল আছে, তাহার 
আঁধকাংশ সুচতুর স্কচদের দ্বারাই পাঁরচাঁলত। গ্লাসগো লশ্ডনের পরেই গণনীয় 
শহর। গত ৫০ বৎসরে স্কটল্যান্ডের এম্বর্ধ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এঁডনবার্গ শহরেরও দ্রুত পাঁরবর্তন হইয়াছে। এডিনবার্গ ব্যবসা-বাঁণজ্যের কেন্দ্র 
নহে; কিন্তু প্রচুর পেন্সনভোগন* অবসরপ্রাপ্ত আ্যাংলো-ইীশ্ডিয়ান এবং বিদেশে প্রভৃত 
ধনসণয়কারী ব্যবসায়ী প্রভাতি এডিনবার্গে বাস করাই পছন্দ করেন। 

এডিনবার্গ শহরের চারাদিকে সুন্দর বাসভবন গাঁড়য়া উঠিতেছে_ নূতন শহর 
দ্রুত বিস্তৃত হইতেছে । আধিবাসীদের সরল মিতব্যয়ী জীবন অদৃশ্য হইয়াছে এবং 
বর্তমান যুগের বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালণ গ্রহণ কারিতে তাহারা পশ্চাংপদ 
হইতেছে না। স্কটল্যাপ্ডের জাতাঁয় কাঁবি বার্নস বিলাসতার যে তণর নিন্দা 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। 
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শশতের সেসনের প্রথমেই আম ভার্তি হইলাম এবং প্রাথামক 'ব. এস-স. 
পরণক্ষার জন্য রসায়নশাস্্, পদার্থাবদ্যা এবং প্রাণাবিদ্যা অধ্যয়ন কারিতে লাঁগলাম। 
গ্রশম্ম সেসনের জন্য ডী্ভদাবদ্যা রাহল, কেন না শরংকালে এ দেশে গাছপালার 
পরপুজ্প সব ঝারয়া পড়ে। শীতকালে গাছগ্াল একেবারে পন্রশূন্য হয় এবং 
ত্বাহাদের কান্ড ও শাখাপ্রশাখা অনেক সময় তুষারাচ্ছন্ন থাকে। অধ্যাপক টেইট 
পদার্থাবদ্যার মূল সূত্র চমৎকার বুঝাইতেন। কিন্তু আম স্বীকার কারতে বাধ্য 
যে পদার্থাবদ্যার পাঠ্য হিসাবে টেইট ও টমসনের বির ৮0010950011 নামক যে 
পুস্তক 'নার্দম্ট ছিল, তাহা একটু দুরূহ এবং আমার পক্ষে দুর্বোধ্য বাঁলয়া মনে 
হইত। আমি পর পর দুই সেসনে টেইটের দুইটি ধারাবাহিক বন্তৃতা শুনিয়াছলাম 
ধন্তু আম শশঘ্রই বুঝতে পারিলাম রসায়নই আমার মনোমত বিদ্যা। কাঁলকাতায় 
থাকাতেই আম এই বিদ্যার প্রাতি আকৃষ্ট হই। এক্ষণে আম নিষ্ঠা সহকারে এই 

বিদ্যার সেবা কারতে লাগলাম, যাঁদও অন্যান্য 'বদ্যাও অবহেলা কাঁর নাই। 
আমাদের রসায়ন শাস্বের অধ্যাপক আলেকজান্ডার ক্লাম ব্লাউটনের বয়স তখন 

8৪ বংসর। জ্বানয়র ক্লাসে ৪০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত 1)501991 ছান্র থাকত, 
তাহাদের প্রায় সকলেই পরাঁক্ষায় পাস কারবার জন্য প্রস্তুত হইত। গৃহ হইতে 
সদ্য আগত স্কচ যুবকেরা স্বভাবতঃই তেজ ও উৎসাহে জীবন্ত; অধ্যাপক ক্লাসে 
আদিতেই তাহারা মহা আড়ম্বরে তাঁহার অভ্যর্থনা কারত। তাঁহার আসবার পূর্ব 
হইতেই তাহারা গান গাহতে আরম্ভ করিত। এত বড় ক্লাস ঠিক রাখা শন্ত কাজ, 
ক্লাম ভ্রাউনও ক্লাসে এতগুলি ছেলের সম্মুখে আসিয়াই একট চণ্টল হইয়া পাঁড়তেন। 
ছান্নেরা তাঁহার এই দৌর্বল্য শীঘ্রই ধাঁরয়া ফোঁলিত, ফলে মাঝে মাঝে নাটকীয় ঘটনা 
এমন কি শোচনীয় ব্যাপারও ঘাঁটত। ক্রাম ব্রাউন যখনই চাণল্য দেখাইতেন, তখনই 
ছেলেরা তাহার সযোগ লইত। তাহারা মেজের উপর বুট ঘাঁষত, মেজে ঠূকিত 
বা এরুপ আরও কিছু কারত। ইহার ফলে অধ্যাপকের চাণ্ুল্য বৃদ্ধি পাইত। 
“ভদ্ুগণ, তোমরা এমন কাঁরতে থাকলে, আম বন্তৃতা কাঁরতে পারব না।” এই 
আবেদনে সফল হইত, ছেলেরা শান্ত হইত। ক্রাম ভ্রাউন অমায়িক ও উদারমনা 
এবং খাঁটি ভদ্রলোক ছিলেন। তানি চীনা ভাষাও কিং জানিতেন। তাঁহার 
ভক্ষণ মেধা জটিল গাঁণতের সমস্যা সহজেই সমাধান কাঁরতে পারত, শরীরতত্বে 
কর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু নৃতন দানও 'ছিল। তাঁহার সহযোগী টমাস ফ্রেজার 
ও তাঁহাকে 'ফার্মাকোলজী'র একটা নূতন শাখার প্রাতষ্ঠাতা রূপে গণ্য করা যাইতে 
পারে। উচ্চতর ক্লাসে, ০:051811958015 প্রীত জটিল বিষয়ের অধ্যাপনাতেই 
তাঁহার গভশর জ্ঞান ও পাশ্ডিত্যের পাঁরিচয় ভাল করিয়া পাওয়া যাইত! তখনকার 
দনে কেমৃর্রজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকদের 
পারশ্রীমকের তুলনায় এঁডনবার্গ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পাঁরিশ্রামক 
“রাজোচিত” ছিল বাঁললেই হয়। সমস্ত পফস' অর্থাৎ ছান্রদত্ত বেতন তাঁহারা 
পাইতেন। বেতনের পাঁরমাণ সাধারণ ক্লাসের জন্য ৪ গান এবং প্র্যাকৃটিক্যাল বা 
ফাঁলত বিষয়ের জন্য ৩ 'গাঁন ছিল। 



পণ্টম পারচ্ছেদ ৪৯. 

র্লাম ব্রাউন তখন. মোটা ও অলস হইয়া পাঁড়তেছিলেন। তান চিন্তা কাঁরতে 
ভালবাসিতেন. এবং জৈব রসায়নের ছান্নেরা তাঁহার আবিস্কৃত 01801)1০ 10170815 "ক 
জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে, কেননা, ইহা রসায়ন শাস্ের উন্নাততে বহু 
পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে । । তান ব্যবহারিক ক্লাসে বা লেবরেটরীতে কাজ 
কারতেন না বটে, কিন্তু সেজন্য যোগ্য িমনস্ট্রেটর ও সহকারী 'নযুন্ত কাঁরয়া- 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে জার্মান 'বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাঃ জন গিবসন ও ডাঃ 
1লওনার্ড ভবিনের নাম উল্লেখষোগ্য। গিবসন হাইডেলবার্গে প্রাসম্ধ রসায়নাঁবৎ বুন- 
সেনের নিকট পাঁড়য়াছলেন, এবং তাঁহার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রণালী উত্ত জার্মান 
অধ্যাপকের রীতি অন্দযারীই ছিল। আমার পড়াশুনা বেশ ভাল হইতে লাগল- এই 
দুইজন 'ডিমনস্ট্রেটরের সঙ্গে আমার খুব ঘানষ্ঠতা হইল। কিরূপ আনন্দ ও উৎসাহ 
সহকারে আমি আমার প্রিয় বিজ্ঞানসমূহ অধ্যয়ন করিতাম তাহা এই ৫০ বংসর পরেও 
মনে পাঁড়তেছে। আমি জার্মান ভাষা মোটামুটি [শিখিলাম, তাহার ফলে উত্ত ভাষাম্ব 
লাখত রসায়ন শাস্ত্র বাঁঝতে পাঁরতাম। আমার একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন জেমস 
ওয়াকার (পরে স্যার জেমস ওয়াকার)। তান ডান্ডীর আধবাসধ 'ছিলেন। ক্রাম 
ব্লাউন অবসর গ্রহণ করিলে, ওয়াকারই এ পদ লাভ করেন। আমার সমসামায়ক 
জুনিয়র, ছান্র আর দুইজন খ্যাতি লাভ কাঁরয়াছিলেন। একজন আলেকজান্ডার 
স্মিথ, ইনি পরে চিকাগো ও কলম্বিয়া বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। অন্য একজন 

হিউ মার্শাল, ইনি 'কোবাল্ট আ্যালাম, আঁকার এবং 'পারসালফারকা আযাঁসিড 
সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিখ্যাত। মার্শাল মাত ৪৫ বংসর (১৯১৩ খ্ঢশঃ) 
বয়সে মারা যান। &৭ বৎসর বয়সে (১৯২২ খ৭ঃ) 'স্মথের মৃত্যু হয়।* 
আম যখন 'বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলাম তখন এমন একাঁটি ঘটনা ঘটে, 

যাহার দ্বারা আমার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং এ ঘটনাটি, 
এখানে উল্লেখযোগ্য। স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট ১৮৬৭--৬৮ সালে ভারতসাঁচব 
ছিলেন। ইনিই পরে লর্ড ইভড্সূলি উপ্াধ লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে এভডিনবার্গ 
বিশ্বাবদ্যালয়ের লর্ড রেক্লাররূপে ইনি ঘোষণা করেন যে “সপাহশ বিদ্রোহের পর্বে 
ও পরে ভারতের অবস্থা” সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া 
হইবে। তখন আমি লেবরেটরীতে বিশেষ পারশ্রম কাঁরতোছিলাম এবং বি. এস-নি 
পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। তৎসত্বেও আমি প্রবন্ধপ্রাতযোগতায় যোগ 
দিলাম । আমার ইতিহাসচর্চার স্বাভাঁবক প্রবৃত্ত পুনরায় জাগ্রত হইল এবং 
1কছ-কালের জন্য রসায়নশাস্ত্ের খান আধকার করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি 

* এস্থলে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। গত বংসর. ঢাকা (বিশ্ব: 
১2185 17-8718- 
উপাঁধ দেন। আঁম ভাইসচ্যান্সেলারের 46 100106 তে স্যার জনের ঠিক পাশেই উ 
কার এবং তাঁহাকে উদ্দেশ কাঁরক্বা ধাঁলাম, «“আন্দ আমরা উভয়েই 617০ 818৫08(5 (১৮, 
একই 'বশ্বাবদ্যালয়ের উপাধিধার*, তাহাতে স্যার জন বলেন, ইহা ঠিক নয়; আমরা বহৃপূবেহি 
610 £84০8563 অর্থাৎ তিনিও আমার অনেক পরে এডিনবা্গ বিশ্বাবদ্যালয়ে এ টেট 
ও কলাম ব্রাউনএর নিকট অধায়ন করেন এবং 202৩ 1125. রেদায়ন বিদ্যায়) লাভ কয়েন। 

৪ 



হইতে আম ভারত সম্বন্ধে বহ: গ্রন্থ আনিয়া অধ্যয়ন কাঁরতে লাগিলাম। রুসেলের 
€ণু,207105 088 [২8185”, [8110968  %[/1005  ০0106601190191196১৮ [২6৮0০ 

৫95 ৫5 1)01095% এ ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলশ প্রভাতি ফরাসী ভাষায় 

লাখত গ্রল্থও এই উদ্দেশ্যে পাঁড়লাম। আমি শীঘ্রই দোঁখলাম যে বাজেট আলোচনা 
এবং রাজস্বনশীত, 'বাঁনময়নশীত প্রভাতি বাঁঝতে হইতে অর্থনীতি (১০170০9 
চ০000175) িছু জানা দরকার। আম সেইজন্য ফসেটের 2011008] 1290100100% 

এবং 89599 ০07 1180191) 111791705 গ্রল্থ পাঁড়লাম। এই অন্ধ অর্থনশাতাবং 

হ্যাকনীর প্রাতানাধরূপে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন এবং ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে 
তাঁহার গভশর জ্ঞানের জন্য প্রাসাদ্ধি লাভ করেন। বাল্যকালে “ণহন্দু পোট্রিয়টে” 
আম পাঁড়য়াছিলাম, মিঃ ফসেট পার্লামেণ্টে ভারতের বহু উপকার কাঁরয়া ভারত- 
বাসীঁদের ভালবাসা লাভ করেন। জনসাধারণের নিকট হইতে তাঁহার ভারতপ্রীতির 
জন্য “11510001101 [10019 বা 'ভারতের প্রাতানাধ' এই আখ্যাও তানি লাভ 

করেন। এই বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে ভারত সম্বন্ধে বহু প্রামাণক গ্রন্থই 
আম পাঁড়য়া ফেলয়াছলাম। “ফর্টনাইট্াীল 'রাঁভউ”, “কনটেমূপোরার 'রাঁভিউ”, 
'নাইনটিল্থ সেণ্চুর+" প্রভীতি মাঁসকপন্রে প্রকাঁশত ভারত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আমার 
দৃষ্টি এড়াইত না। কতকগাল প্রধান প্রধান এীতহাঁসক সমস্যা সম্বন্ধে পার্লামেন্টে 
তকশীবতর্ক ও আলোচনাও আম পুরাতন “হ্যানসাে” পোলমেন্টে এ বন্তৃতার 
রিপোর্ট) পাঁড়য়াছিলাম। 

গ্রন্থ রচনায় বিশেষতঃ এই শ্রেণীর রচনায় আমি নৃতন রতাঁ। কিন্তু ভারত- 
বাসী হিসাবে আমি এই সুযোগ পাঁরত্যাগ করা সঙ্গত মনে কারলাম না। আমি 
বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছলাম, এখন সেইগ্দলি সাজাইয়া 'াখতে আরম্ভ 
কাঁরলাম। 'নার্দস্ট সীমার মধ্যে আলেচ্য বিষয়ের সার বস্তু গুছাইয়া বাঁলতে 
পারাতেই প্রবন্ধ লেখকের কৃতিত্ব। বহুভাষণ ও বহযীবস্তৃতি সর্বদা পাঁরহার করাই 
কর্তব্য। আম আলোচ্য বিষয় দুই ভাগে 'বিভন্ত কারলাম। প্রথম ভাগে ৪টি 
অধ্যায় এবং "দ্বিতীয় ভাগে ৩টি অধ্যায় সাশ্লাবম্ট কারলাম। আমার 'চন্তান্রোত 
দ্রুত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং আম দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, “টেস্ট িউবের” 
ন্যায় লেখনীও আম বেশ সহজভাবে চালনা কাঁরতে পাঁর। 

যথাসময়ে আমি আমার প্রবন্ধ দাখিল করিলাম। উপরে একাঁট “মটো” থাকিল 
এবং সঙ্গে একটি সাঁলমোহর করা খামে আমার নাম রহিল। প্রবন্ধ পরাঁক্ষার ফল 
ঘোঁষত হইলে আমি একপ্রকার “বষাদ মিশ্রিত আনন্দ” অনুভব কারলাম। 
পুরস্কার আঁম পাই নাই, অন্য একজন প্রতিযোগণ তাহা লাভ কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু 
আমার এবং অন্য একজনের প্রবন্ধ 0:0810165 9০০95561017 অর্থাং আদর্শের 
কাছাকাঁছ বাঁলয়া গণ্য হইয়াছল। 
:. আমার হাতের লেখা খারাপ, সেকালে টাইপরাইটারও ছিল না। এঁদকে আমি 
প্রবন্ধের কোন নকলও রাখ নাই। আমি প্রবন্ধাট 'নিজবায়ে প্রকাশ কাঁরব বলিয়া 
ফেরত চাহিয়া পাঠাইলাম। আবেদন গ্রাহ্য হইল। প্রবন্ধ ফেরত পাইলে দেখলাম 
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(উহাতে প্রবন্ধপরাক্ষকদের একজনের মন্তব্য লিপিবদ্ধ রাহয়াছে। আঁম তাহা 
(হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত কাঁরতেছি। কেন না কথাকয়াট আমার মনে গাঁথা 
বাহয়াছে। ॥ 

«আর একাঁট উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ যোৌটতে মটো আছে ।......... ব্রাটশ শাসনের, 
রুদ্ধ ইহা শ্লেষপূর্ণ আক্রমণে পূর্ণ।” পরে আম জানিতে পার স্যার উইীলয়ম 
'মুয্র এবং প্রোফেসার ম্যাসন প্রবন্ধপরণক্ষক 'ছিজেন। মুয়র একজন খ্যাতনামা 
৷ আংলোইস্ডিয়ান শাসক ছিলেন। তিনি য্যন্ত প্রদেশের গবনরপদেও কিছুকাল 
' সমাসীন ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর 'কিছাঁদন ভারত সচবের কাউন্সিলের সদস্য 
।ছিলেন। স্যার আলেকজাশ্ডার গ্রাণ্টের মৃত্যুর পর তাঁহাকেই এডিনবার্গ বিশব- 
'শবদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। মুয়র [0 ০ 
(819700096 মেহম্মদের জীবনী) লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার 
'মারবী ভাষায় গভনর শাশ্ডিত্যের পারচয় পাওয়া যায়। 

১৮৮৫ সালে সেসনের উদ্বোধন কারবার সময় 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাতদের 

সম্বোধন কাঁরয়া মুয়র যে বন্তৃতা করেন তাহাতে তান অন্য দুই'ট প্রবন্থ ও আমার 
প্রবন্ধের উল্লেখ কাঁরয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। আঁম প্রধানতঃ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রবন্ধাট পুস্তকাকারে ছাপাই। উহার সঙ্গে ছাত্রদের 
প্রতি একট নিবেদনপন্রও ছিল। পরে সাধারণ পাঠকদের জন্যও আম পুস্তকের 
একটি সংস্করণ প্রকাশ কার। তৎকালে “ভিক্ষা নীতি*তে আম বিশ্বাস ছিলাম এবং 
শিশুস্লভ সরলতার সাহত আমি ভাবিতাম যে, ভারতের দুঃখ-দুদশার কথা যাঁদ 
ব্রিটিশ জনসাধারণের গোচর করা যায় তাহা হইলেই সেগুলির প্রতিকার হইবে। 
আমার এই মোহ ভঙ্গ হইতে বেশী দন লাগে নাই। পাঁথবীর ইতিহাসে এমন 
একাট দম্টান্ত নাই যে, প্রভুজাতি স্বেচ্ছায় পরাধীন জাতিকে কোন কিছ? আঁধকার 
'দিয়াছে। ইংলন্ডের মত স্বাধীন দেশেও ব্যারনেরা কৃষকদের সঙ্গে মালত হইয়া 
রাজা জনের আনচ্ছুক হস্ত হইতে “ম্যাগ্না কার্টা” কাঁড়য়া লইয়াছিল। ০ 
(5520010 ৮1101)00% 15015991900) পার্লামেন্টে নির্বাচনের আধকার ব্যতীত 

দেশবাসীরা ট্যাক্স দবে না_ শাসনতল্লের এই মূলনীতি প্রাতিষ্ঠিত কারিতে ব্রিটিশ 
জাতিকে গৃহযুদ্ধ কাঁরয়া রল্তম্রোত বহাইতে হইয়াছিল। আমার বাহতে 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছারদের প্রাত যে নিবেদন ছিল, তাহা হইতে কয়েক ছর উদ্ধৃত 
কারতোছ। 

“ভারত-ব্যাপারে রায়ান: রারররলালা রর ন 
বর্তমান শোচনীয় অবস্থার উৎপান্ত; ইংলন্ড এ পর্যন্ত ভারতের প্রাত তাহার 
পাঁবত্র কর্তব্য পালন কর নাই। তোমরা গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লান্ডের ভবিষ্যৎ 
বংশধরগণ, ভারতে আঁধকতর উদার, ন্যায়সঙ্গত ও সহদয় শাসননীতি অবলম্বনের 
জন্য তোমাদের দকেই আমরা চাহয়া আছি। সেই শাসননীতর উদ্দেশ্য কতক- 
গাল মামূলী, বাল হইবে না, তাহার উদ্দেশ্য হইবে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে 

ৃ মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন। তোমাদের উপরই আমাদের সমস্ত আশা ভরসা । 



&২ আত্মচরিত 

শশঘ্রই এমন দিন আসিবে ষে তোমাদিগকেই সেই সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার 
ভার গ্রহণের জন্য আহবান করা যাইবে-যে সাম্রাজ্যে সূর্য কখন অস্ত যায় না এবং 
যাহার রাষ্ট্িক বাঁলয়া আমরা গৌরবান্বিত। অদূর ভাঁবষ্যতে তোমরাই ২৫ কোট 
মানবের ভাগ্যাবধাতা হইবে । আমরা আশা কার যে তোমরা যখন রাজ্যশাসনের 
ক্ষমতা পাইবে, তখন বর্তমান অ-ব্রাটশ নীতির অবসান হইবে এবং ভারতে এখনকার 

চেয়ে উজ্জ্বল ও সুখময় যুগের উদয় হইবে” 
আমি জন ব্রাইটের নিকট বাহর একখণ্ড পাঠাইলাম। এ সঙ্গে একটি পত্রে 

ভারতের সঞ্গে ব্রহ্ধদেশভুন্তি এবং তাহার ফুলে ভারতবাসীদের উপর লবণশুজ্ক বাবদ 
ট্যা্সবৃদ্ধির অন্যায় নশাতির প্রাতি তাঁহার দৃন্ট আকর্ষণ করিলাম। র্রাইট সন্দর 
একখানি পন্লনে আমাকে প্রত্যুত্তর দিলেন। উহার সঙ্গে পৃথক একখানি কাগজে 
লেখা ছিল--“এই পন্র আপাঁন যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার কারতে পারেন।” আঙ্গ 
তৎক্ষণাৎ টাইমৃস্ ও অন্যান্য সংবাদপত্রে জন ব্রাইটের পন্রের নকল পাঠাইয়া 'দিলাম। 
একাঁদন সকালে উঠিয়া দোখ যে, আমি কতকটা বিখ্যাত লোক হইয়া পাঁড়য়াঁছ। 
খবরের কাগজের বর্ড বড় “পোস্টারে বাঁহর হইল--“ভারতাঁয় ছাত্রের নিকট জন 
শ্লাইটের পন্র”। রয়টারও এঁ পন্রের নিম্নালাখত সারমর্ম ভারতে তার কাঁরয়া 
পাঠাইলেন। 

“আম আপনারই মত লর্ড ডাফরিনের বর্মানীতির জন্য দুঃখিত এবং তাহার 
তীব্র নিন্দা করি। পুরাতন পাপ ও অপরাধের নীতির ইহা পুনরাবাত্ত-যে নীতি 

আমাদের প্রকৃত স্বার্থ ক, তৎসম্বন্ধে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে গভীর অজ্ঞতা 
-সঞ্চে সঙ্গে ঘোর স্বার্থপরতাও রাহয়াছে। সন্নীতি এবং প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতা 
হইতে শ্রম্ট হইলে আমাদের বিপদ ও ধংস অনিবার্য এবং আমাদের বংশধরগণের 
তাহার জন্য আক্ষেপ কাঁরতে হইবে ।» 
অর্ধশতাব্দী পূর্বে লাখত আমার 75585 01 [109 পুস্তকা হইতে কয়েক 

ছন্ল এখানে উদ্ধৃত কাঁরলে অপ্রাসাঁঙ্গক হইবে না। এ প্রবন্ধ ১৮৮৬ সালে মদ্রত ও 
প্রকাশিত হয়। আমার মনে হয়, পরবতাঁকালে আমার রচনাশান্তর অধোগাতি 
হইয়াছে। ৫০ বংসর পূর্বে আমার রচনারীতি যেরুপ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ছিল, 
এখন আর সের্প নাই। সম্ভবতঃ রাসায়ানক গবেষণায় নিমগ্ন থাকবার জন্যই 
এইর্প ঘাঁটয়াছে। 

ও 2998 0. 10019 (ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ) হইতে উদ্ধৃত ] 

“ইংলপ্ড ভারতের সামাঁজক উন্নাতর জন্য যাহা কাঁরয়াছে তাহা ইঞ্গ-ভারতণয় 
ইতিহাসের একাঁট গৌরবময় অধ্যায়। রাশিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার বিশ্বাবদ্যালয়ের 
'ছ্বার রুদ্ধ কাঁরয়া দেয়, িল্তু ইংলণ্ড অর্ধ-শতাব্দীরও আঁধক কাল ধারয়া সরকারী 
কলেজসমূহে লক, বাক, হ্যালাম এবং মেকলের গ্রল্থাবলী বিনা দ্বিধায় পাঠ্য 
পুস্তকর্পে নীর্দ্ট করিয়াছে। শাক্ষত সম্প্রদায়ের মন এইর্পে নিয়মতন্মের 
মূল সূত্রের দ্বারা অন:প্রাণত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকে এখন রাজনোতিক.: 
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ব্াপ্ধর এক একটি কেন্দ্ুস্বর্প এবং তাহা হইতে নানারুপ চিন্তাধারা 'বিকীর্থ হয় 
এবং অপেক্ষাকৃত অশীক্ষত লোকেরা তাহা গ্রহণ করে। ভারতে এখন যে সব 
ঘটনা ঘাঁটতেছে, 'বিলাতের জনসাধারণকে তৎসম্বন্ধে সচেতন কাঁরয়া তুলতে হইবে। 
সমাজের উচ্চস্তরে যে সমস্ত চিদ্তা ও ভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা এখন 'িম্নস্তরে 
প্রবেশ কারতেছে। জনসাধারণ তাহার দ্বারা অন:প্রাণত হইতেছে। ইহাকে নগণ্য 
বাঁলয়া উড়াইয়া দিলে চাঁলবে না। দুভীগ্যক্রমে ইংলশ্ড এখন অপাঁরহার্য তথ্য ও 
যান্ত স্বীকার কাঁরতে প্রস্তুত নয় এবং ভারতের নব উদ্বোধিত জাতীয়তার ভাবকে 
দে াঁষয়া মারতে চেষ্টার শ্রাট কাঁরতেছে না। বিদেশী শাসনের স্বার্থপর 
কঠোর ও নিষ্ভুর নীতির ফলে দেশবাসীক্ব উপর নানার্প অযোগ্যতা ও অক্ষমতার 
ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে মুহূর্তে কোন ভারতবাসণ নিজেদের সম্বন্ধে 
চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্তেই সে সম্ভবতঃ নিজের জন্য লঙ্জা অনুভব 
করে। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখে । ব্রিটিশ 
রাজনীতিকদের কথা ও কার্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা তাহার পক্ষে কঠন 

হইয়া উঠে। দূরদৃস্টি বলে পূর্ব হইতে সময়ের গাঁত বুঝা, অন্ততঃপক্ষে উহা 
অনুমান করা-এবং তদনুসারে কার্য করা বিজ্ঞ রাজনাীতিজ্ঞের লক্ষণ। ফরাসী 
[বিপ্লব যে এত শীন্তশালনী হইয়াঁছল, তাহার কারণ তাহার মূলে ছিল মানাঁসক 
বিদ্রোহ। ভলটেয়ার স্বদেশ হইতে নির্বাসত হইয়া একজন বিদেশী রাজার 
অনুগ্রহে জীবন ধারণ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি জগতের 
মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। রূুসোর জীবনই বা কি? 
কঙ্ঠোরতম দারিদ্যও তাঁহার আত্মার শান্ত ও ভাবধারাকে রোধ কারতে পারে নাই। 
কার্লাইল বাঁলয়াছেন--প্যারসের গ্যারেটে (চিল কুঠারতে) 'নর্বাঁসত, নিজের 
দুঃখময় 'চন্তামান্র সঙ্গী, স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত, উত্যন্ত, 'ির্ধযাতিত 

হইয়া রুসো গভাঁরভাবে চিন্তা কাঁরতে 'শাখয়াছলেন যে, এই জগৎ তাঁহার বন্ধু 
নহে, জগতের বাঁধাবধানও তাঁহার সহায় নহে। তাঁহাকে গ্যারেটে বন্দী করা যাইতে 
পারিত, উন্মাদ ভাবিয়া তাঁহাকে উপহাস করা যাইতে পারত, বন্য পশুর মত 
খাঁচায় প্যারয়া তাঁহাকে অনাহারে শকাইয়াও মারা যাইত, কিন্তু সমস্ত জগতে 
বিদ্রোহের অনল প্রজালত কাঁরতে কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। ফরাসী 
বিদ্রোহ রুসোর মধ্যেই তাহার প্রচারকের সন্ধান পাইয়াছল।, 

«“একাদকে রূঢ়, কঠোর, অনমনীয় উদ্ধত্য, অন্যদিকে হেয় আত্মসমর্পণ, এই 
দুয়ের মধ্যবতর্ঁ কোন সম্মানজনক পন্থা ক নাই? আমরা অদ্ভুত যুগে বাস 
কাঁরতোছ। শত শতাব্দীর পুরাতন প্রাতষ্ঠানও কয়েকাঁদনের মধ্যে “সীবধাবাদশীদের 
সুরক্ষিত দুর্গ” রূপে কলাঙ্কিত হইতে পারে, অদূর ভাবষ্যতে আর একজন 
হাওয়ার্থ আঁবভূতি হইয়া ইপ্ডিয়া কাউন্সিল এবং সেই শ্রেণীর অন্যান্য ব্রো'কে 
যে তার ভাষায় নিন্দা কারবেন না, তাহা কে বালিতে পারে? জোড়াতালি বা 
গোঁজামিল দেওয়া সংশয়পূর্ণ নীতি অন্যত্র পরীক্ষিত ও বার্থ হইয়াছে। ৫০ 
বংসর ধাঁরয্না আয়র্লান্ডকে “অনযগ্রহ কারবার নীতি* তাহাকে আধকতর বিদ্বেষ- 
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 ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আয়লাণ্ডের শিক্ষা কি ভারত সম্বন্ধে কোনই কাজে 

লাগিবে নাঃ | 
“আমরা দেখিতেছি, এক শ্রেণীর লেখক কোন কোন স্বেচ্ছাচারী ধর্মান্ধ 

মুসলমান রাজাকে খাড়া কারিয়া তাহাদের শাসননীতির সঙ্গে বর্তমান ব্রিটিশ 
শাসনের তুলনা কাঁরতে ভালবাসেন। ইহা ন্যায়পরায়ণতার দ্টান্ত বটে! 'কন্তু 
মুসলমান শাসন কি ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় হীন প্রাতপন্ন হইবেঃ একথা 
ভুঁলিলে চাঁলবে না, যখন রানী মেরী ধর্মসম্বন্ধীয় মতভেদ ও গোঁড়ামর জন্য 
ণনজের প্রজাদগকে আঁ্নকুণ্ডে বা কারাগারে নিক্ষেপ কারতেছিলেন, ঠিক সেই 
সময়ে পরাক্রান্ত মোগল বাদশাহ আকবর সববর্ধর্মের প্রাতি উদারনীতি ঘোষণা 
করিয়াছিলেন এবং মোলবা, পণ্ডিত, রাবি, এবং মিশনারীকে দরবারে আহবান 
কারয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাভন্ন ধর্মের সম্বন্ধে দার্শীনক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। কেহ হয়ত একথা বাঁলতে পারেন যে, আকবরের কথা স্বতন্ম, তাঁহাকে 
মোগলদের প্রাতাঁনাধ গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত কথা। 
ধর্মীবষয়ে উদারতা মোগল বাদশাহদের পক্ষে সাধারণ নিয়ম ছিল, বিরল ঘটনা 
ছল না।॥ 

উত্তর প্রদেশের প্রধান সংবাদপত্র “স্কটম্যান” এই প্রবন্ধ সমালোচনা প্রসঙ্গে 
লাখিয়াছিলেন,_-“এই ক্ষুদ্র বাহখানি খুবই চিত্তার্ষক। ইহাতে ভারত: সম্বন্ধে 
এমন অনেক তথ্য আছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের প্রাত সকলের 
দৃঁম্টি আমরা বিশেষভাবে আকর্ষণ কাঁরতোছ।» কল্তু এই এীতহাসক আলোচনার 
উৎসাহ আমাকে সংযত করিতে হইল। আমার শশঘ্রই বব. এস-সি. পরাক্ষা দিবার 
কথা, এবং রসায়নশাস্তের দাঁব রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য উপেক্ষা করা যায়. 

'না। আম গভীরভাবে আমার প্রিয় রসায়নশাস্তের আলোচনায় আত্মনিয়োগ 
কাঁরলাম। 'ব. এস-স. ডিগ্রী পাওয়ার পর আমাকে ক্র (70.১০,) উপাধির জন্য 

প্রস্তুত হইতে হইল; এজন্য কোন মৌলিক গবেষণা মূল্ক প্রবন্ধ দাখিল করা 
প্রয়োজন। লেবরেটরীতে গবেষণা এবং ইংরাজাঁ, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় লাখত 

' রসায়নশাস্ত্/ অধ্যয়ন__ইহাতেই আমার সময় কাটতে লাঁগল। ১৮৮৫--১৯২০ 
পর্যন্ত আমার সমগ্র সময় বালতে গেলে রসায়নশাস্ত্রের চর্চাতেই ব্যয় হইয়াছে। 

এডনবার্গের শীতল, স্বাস্থ্যকর জলবায়তৈে আমাদের দেশের অপেক্ষা বেশঈ 
পাঁরশ্রম. করা যায়, অথচ কোন ক্লান্তি বোধ হয় না। লেবরেটরীতে কাজ শেষ 

আম সমাজে বড় বেশী মেলামেশা কাঁরতাম না। কয়েকটি পাঁরবারের সঙ্গে 
আমার ঘাঁণষ্ঠতা ছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক এঁ সমস্ত পাঁরবারের বয়স্ক 
পুরুষদের সগ্গই তরুণদের সঙ্গ অপেক্ষা আমার ভাল লাগ্িত। বয়স্ক 
পদ্র্ষদের সঙ্গে আমি নানা বিষয়ে আলোচনা কারতে পাঁরতাম। কিন্তু যখনই 
তরুণীদের সঙ্গে আমার পারিচয় হইত, আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত এবং 
.মাম্লী আবহাওয়া, জলবায়? ইত্যাঁদ বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ে কথা বাঁলতে 
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পারিতাম না। এঁর্্পে দুই চারিটা কথা শাঁঘ্রই শেষ হইয়া যাইত এবং নূতন কোন 
বিষয় খঃজিয়া না পাইয়া আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িতাম। আমার কোন কোন 
ভারতীয় বন্ধু নারীমহলে আলাপ পাঁরচয়ে বেশ সৃপট; ছিলেন। ঘটনাক্রমে কোন 
সমাজের মধ্যে পাঁড়লে তাহার 'াত” বুঝিয়া আলাপ জমাইয়া তুলবার মত দক্ষতা 
আমার ছিল না। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি নারীবিদ্বেষী ছিলাম অথবা 
নারী জাতির সোন্দর্য ও মাধূর্য অনুভব কারবার শন্তি আমার ছিল না। বস্তুতঃ 
রসায়নশাস্ত্ের খ্যাতনামা প্রবর্তক ক্যাভেন্ডিশের চেয়ে এ বিষয়ে যে আম সৌভাগ্য- 
বান ছিলাম, এজন্য নিজকে ধন্য মনে কাঁর। 

ডাঃ এবং মিসেস কেলা ্যোম্পো ভার্ড 'টিপারলেন রোড) প্রাতি শাঁনবারে 
ভারতাঁয় ও অন্যান্য বিদেশ ছাত্রদের স্বগৃহে অভার্থনা করিতেন। প্রবীণ দম্পতাঁর 
সঙ্গে আমার বেশ সৌহার্দয ছিল। একবার আমার পুরাতন ব্যাধি উদরাময়ে আমি 
ভুগিতোছলাম। তখন সেই সহদয় দম্পতী আমাকে দৌখতে আসিয়াছিলেন এবং 
আমার জন্য বিশেষভাবে লঘুপাচ্য অথচ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কাঁরয়া আনয়া- 
ছিলেন। একথা আজ সকৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ কাঁরতোছ। আম কোন কোন 
অভিজাত ও 'ফ্যাশন'ওয়ালা লোকদের সঙ্গে পাঁরাঁচত হইয়াছলাম, এমন কি, 
কখন কখন 'বলনাচে'ও যোগ 'দিয়াছলাম। আমার ভারতীয় পোশাক বন্ধুরা 
অনেকেই চাহিয়া লইত। একবার একজন উত্তর ভারতীয় মুসলমান বন্ধু তাঁহার 
জমকাল পোশাক ও পাগাঁড় দ্বারা আমাকে সাজাইয়াছিলেন। তাহার ফলে আমি 

ভারতীয় 'প্রন্স বা রাজকুমার বাঁলয়া মনে করিয়াছিল। ফ্যাশনেবল" সমাজের সঞ্গে 
পাঁরচিত হইতে 'গয়া আঁম দুই একবার এইরূপ কঠিন পরীক্ষায় পাঁড়য়াছলাম। 

যথাসময়ে আম আমার ণথাঁসস* বা মৌলিক প্রবন্ধ দাঁখল কাঁরলাম, একটা 
বিষয়ে ব্যবহারক পরাক্ষাও 'দিতে হইল। আমার পরাক্ষবগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং 
'ডক্টর উপাধির জন্য আমাকে সুপাঁরশ কারলেন। এরপ যে হইবে, তাহা পূর্ব 
হইতেই আমি জানিতাম। এ বংসর আমই একমান্র ডক্টর উপাধিপ্রার্থ' ছিলাম 
এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার ঘাঁনষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহাদের চোখের উপর 
তাঁহাদেরই পাঁরচালনাধীনে আমি রসায়ন শাস্তে কতদ্র অগ্রসর হইয়াছি এরং 
আমার মৌলিক গবেষণার মূল্য কি, তাহা তাঁহারা ভালই জানিতেন। . | 

এই সময়ে রসায়নশাস্ত্ের প্রাত আমি এতদূর অন:রন্ত হইয়াছলাম যে, আম 
আরও এক বৎসর এঁডনবাগেঠ থাঁকয়া মনোমত উহার চর্চা কাব, 'স্থর কাঁরলাম। 
আমি হোপ প্রাইজ স্কলারাশপ পাইয়াছিলাম, গিলক্রাইস্ট এনডাউমেশ্টের ট্রাস্টরাও 
আমার বৃত্তি শেষ হইলে আরও &০ পাউন্ড আমাকে সানন্দে পুরস্কার 'দিয়াছিলেন। 
তখনকার 'দনে বিজ্ঞানে "ক্র উপাঁধ খুব কম লোকেই পাইত, এখনকার মত 
তাহাদের সংখ্যা এত বেশ ছিল না। সমাজে আমার একট: প্রাতষ্ঠা হইল বািয়া 
আমার বোধ হইল। আমি বিশববিদ্যালয়ের কোমক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রোসিডেন্ 
নির্বাচিত হইলাম এবং প্রোঁসডেণ্টের অধ্যাপক ক্লাম ব্রাউন) অনূপাঁষ্থাততে সভায় 



সি মিরু রত 

আমিই সভাপাতির আসন গ্রহণ কারতাম।* আমার ছয়মাস পর্বে ওয়াকার “ডক্টর” 
উপাধি পাইয্লাছিলেন। তান তখন হইতেই 'ফাঁজক্যাল কোাম্টরর প্রাত আকৃষ্ট 

হইয়াছিলেন। এ বিজ্ঞানের তখন কেবল চর্চা সুরু হইয়াছিল। ওয়াকার জার্মানীতে 

'অধায়ন কারয়াছলেন। উন্ত বিজ্ঞানের অন্য দুইজন প্রবর্তকের নাম,_ভাণ্ট হফ 
এবং আরোনিয়াস্। জার্মানী হইতে প্রত্যাগমন কাঁরয়া তান ইংলশ্ডে 'ফাঁজক্যাল 
কফোঁমস্্রী চর্চার প্রধান প্রবর্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গ্লাসগোর অধ্যাপক ডিট্মার, 
এক সময়ে ক্লাম ব্লাউটনের সহকারী ছিলেন। তিনি আমাদের লেবরেটরী পাঁরদর্শন 
কাঁরতে প্রায়ই আঁসিতেন। আম তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা কার, আমিও ফিজিক্যাল 
কৌোঁমস্ট্রীর চর্চা আরম্ভ কারব কি না? রি উতহভিনাত ভারে জার 
কেমিস্ট হও!” 

এখানে একটি ঘটনা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য; টিন টনি বান্না 
রুপে বিজ্ঞানের উন্নাততে সহায়তা করে, ইহার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। 
িল্তু যাহাদের মন পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকে, তাহারাই কেবল এইরূপ আকস্মিক 
ঘটনার সূযোগ গ্রহণ করিতে পারে। হোপ প্রাইজ স্কলার হিসাবে আমাকে 
লেবরেটরীতে অধ্যাপককে সাহায্য কারতে হইত, ইহাকে বিশেষ সাঁবধার্পে গণ্য 
করা যাইতে পারে, কেননা ইহার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনার কাজও শেখা যায়। হিউ 
মারশাল জীনয়র ছাত্র ছিলেন এবং আম তাঁহাকে অনেক সময়ে গবেষণা বিষয়ে উপদেশ 
ও পরামর্শ দিতাম। একবার আমি তাঁহাকে কতকগুলি লবণের নমুনা 'দিই, 
উদ্দেশ্য তাঁহার বিশ্লেষণ শান্ত পরীক্ষা করা এবং নিজের পরণীক্ষত 'বষয়েও 
নিঃসন্দেহ হওয়া। লবণগ্ঁল আমি ডক্টরের থাঁসসের জন্য তৈরি কাঁরয়াছিলাম। 
একটির মধ্যে ডবল সালফেট অব কোবাল্ট, কপার ও পোটাশিয়াম ছিল। ম্যারশাল 
ইলেকষ্ট্রোলাটক্যাল প্রণালী অবলম্বনে বিশ্লেষণ করেন। 'তাঁন দৌঁখয়া আতিমান্র 
বিস্মিত হইলেন যে নীচে একরকম নৃতন দানাদার (0195681117৩) পদার্থ জামিয়া 
গ্িয়াছে। বিশ্লেষণ কাঁরয়া বুঝা গেল উহা “কোবাল্ট আযালাম'। প্রতিক্রিয়ায় যে 
"সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইল, “পার সালফ্যারিক আযঁসিড' তাহার অন্যতম। এইব্লুপে 
একাঁদনেই বহাদনের প্রত্যাশিত একটা নৃতন পদার্থের আঁবক্কর্তারূপে ধূবক 
ম্যারশাল বিখ্যাত হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহার অনেক সমসাময়িক এবং পূর্বগামী 
তাঁহার পশ্চাতে পাঁড়য়া রহলেন। 

* সেসন-_-১৮৮৭-৮৮ 
এডিনবার্গ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির কর্মাধ্যক্ষগণ 

প্রোসডেন্ট- প্রোঃ এ. ক্বাম. ব্রাউন, এফ. আর. এস। 
ভাইস প্রেসিডেন্ট-পি. সি. রায়,, ভি. এস-সি.; র্যাল-ফ স্টকম্যান এম. ভি. । 
সেক্রেটারী-আ্যানদ্রু [কং। কোষাধ্যক্ষ-___িউম্যারশাল শব এস-স.। 
লাইব্রোরয়ান__লিওনার্ড ডাঁবন., ?প. এইচ-ড., এফ. আর. এম. ই, এফ. আই. সি.। 

*  কাঁমাটর সদস্যগণ-_টি, এফ. বারব্যুর; ভি, বি. ডট- এফ: আর. এস. ই; ' এফ, মেটল্যা 
শগিবসন; জে. গিবসন শি. এইচ-ড, এফ, আর. এস. ই. এফ. আই. সি; এ শ্যান্ড। রি 



পণ্টম পাঁরচ্ছেদ ৫৭ 

 ইনঅরগযানিক কেমিস্ট্রী বা অ-জৈব রসায়নে ডত্র উপাধ পাওয়ার পর আম 
উজৈব রসায়নশাস্ম সম্বন্ধে গ্রল্থাদি পাঁড়তে লাঁগিলাম। এই বিষয়ে আঁম লেবরেটরীতে 
গবেষণাতেও প্রবৃত্ত হইলাম। ১৮৮৮ সালে শীতের সেসন শেষ হওয়ার পর দেশে 
ফারবার কথা আমি ভাবিতে. লাগলাম। কিন্তু এডনবার্গ ত্যাগ কারবার পর্বে 
হাইল্যাণ্ডের দৃশ্যাবলী দোৌঁখবার জন্য আমার বহ্বাদনের বাসনা পূর্ণ কাঁরতে 
সঞ্কজ্প কাঁরলাম। আম বার্ষক এক শত পাউন্ড বৃত্ত পাইতাম, ইহারই মধ্যে 
'মতব্যয়তার সঙ্গে আমাকে চালাইতে হইত। বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে সামান্য 
কিছ: টাকা পাইতাম। 

লম্বা গ্রীন্মের ছাঁটির সময়ে আম ফার্থ অব ক্লাইড, রোথসে এবং ল্যামল্যাশের 
সুলভ অথচ মনোরম সমদ্রাবাসে বেড়াইতে যাইতাম। এই সমুদ্র উপকূল শ্রশ্ণণে 
পার্বতীনাথ দত্ত প্রায়ই আমার সত্গী হইতেন। তিনি পরে ভারতীয় জিওলজিকাল 
সার্ভে বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। 'মিতব্যয়তার জন্য আমরা উভয়ে একক 
থাকতাম ও আহারাঁদ করিতাম, এমন ক, অনেক সময় এক শয্যায় শয়ন কাঁরতা। 

ল্যামল্যাশ খুবই সুলভ জায়গা এবং সেখানকার দশ্যও সন্দর ও মনোমৃশ্ধকর। 

ভ্রমণে বাহির হইয়া পাঁড়তাম। পানীয় জলের কখনই অভাব হইত না, কেননা এ 
অণ্ুলে প্রাকৃতিক প্রম্রবণ অনেক আছে। আমার বন্ধু ভূতত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণারও 
বহু সুযোগ পাইতেন এবং আমাকে পর্বতের স্তর বিভাগ প্রভাতি দেখাইতেন। 
সমস্তাঁদন ব্যাপী এই ভ্রমণ যেমন উপভোগ্য, তেমাঁন স্বাস্থ্যকর বোধ হইত । ইহার 
সঙ্গে সমযদ্রস্নান আঁধকতর আনন্দদায়ক । ৪৫ বংসর পরে এখনও সেই সমযদ্রতশীরে 
ভ্রমণের কথা মনে পাঁড়লে, আমার মনে যেন যৌবনের উৎসাহ 'ফারয়া আসে। 
রোথসে হইতে 'নিকটবতাঁঁ নানাস্থানে স্টীমারে ভ্রমণ করা যায। এক 'শালং ব্যর 
কাঁরয়া আম ইনভারারে (ঁডউক অব আর্গাইলের দুর্গ ও আবাসভৃমি) বা আয়ার- 
শায়ারে (এইখানে কাঁব বার্নসের স্মৃতিস্তম্ভ) যাইতে পাঁরতাম। 

আমি হাইল্যান্ডে পদব্রজে ভ্রমণের সঙ্ক্প করিলাম। আমার সঙ্গ হইলেন 
একজন মুসলমান বন্ধয। তিনি হায়দ্রাবাদ নিজাম রাজ্যের আধবাসাঁ, বিলাতে গিয়া 
মোঁডক্যাল ডিগ্রণ লইয়াছিলেন। আমরা প্রথমে স্টার্লং গিয়া একটি সাধারণ কৃষকের 
গৃহে বাসা লইলাম এবং নিকটবতর্ঁ অঞ্চলে ভ্রমণ করিলাম। ব্যানাকবার্নের 
বদ্ধক্ষেন্র, স্টার্লিং দূর্গ এবং ওয়ালেসের স্মৃতিস্তম্ভ প্রভাতি আমরা দেখিলাম । 
স্কটের “লেডাঁ অব দি লেকে” বার্ণত স্থানগুলর মধ্য দিয়া আমরা ভ্রমণ কাঁরতে 
লাঁগলাম। আমার পকেটে এ বই একখান ছিল এবং পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে 
স্কটের কাবতা আমার মনে পাঁড়তে লাগিল_- 

8361)0 25811796005 906905 10111 0) 015281 

4100 60190 116 2, (011517% 000 006 01651. 

লক ক্যান্রাইনে সাতার দিয়া আম আনন্দ উপভোগ কাঁরলাম। লক লমচ্ডের 
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তরে ইনভারস্লেইডের 'একাট হোটেলে 'আমরা একরান্র যাপন কাঁরলাম। ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থ এই স্থানে থাঁকিবার সময়ই তাঁহার বিখ্যাত কাবতা “7০ & 17881200 021 

(একাঁটি হাইল্যান্ড বাঁলকার প্রীত) লাঁখয়াছলেন। আমরা ক্যালেডোনিয়ান 
খালের তর ধাঁরয়া চাললাম এবং ফোর্ট উইলিয়মে একটি কুটীরে কয়েকদিন 
অবস্থান কারলাম। একাঁদন সকালে আমরা হাঁতহাস-বখ্যাত হত্যাকান্ডের স্থান 
গ্লেনকোতে যাত্রা কাঁরলাম এবং একটানা ১৮ মাইল ভ্রমণ কারলাম। আমার বন্ধুর 
1পপাসা লাগাতে একটি হাইল্যাণ্ড বাঁলকার স্টল হইতে এক গ্লাস দুধ চাহিয়া 
খাইলেন। বিদেশ? ভ্রমণকারণর প্রতি আতথ্যের চিহস্বর্প বালিকা দুধের জন্য 
কোন দাম লইল না। চারাঁদকের দৃশ্য অতুলনীয়, মনোমুগ্ধকর, ছবির মত সুন্দর । 
আমরা বেন নোভসের 'গারশৃঙ্গে উঠিলাম। ইহাই 'ব্রাটশ দ্বীপপুঞ্জের সবোচ্চ 
গারশৃঙ্গ, উচ্চতা ৪৪০০ ফুট। এখানে একাঁট 'অবজারভেটরণ বা মানমান্দর আছে। 

আমরা তথা হইতে ইনভারনেসে গেলাম। সুন্দর শহর। আম বহু পূর্বেই 
শুনয়াছিলাম যে লন্ডনের শাক্ষিত সমাজের চেয়েও এখানকার শিক্ষিত লোকেরা 
ভাল ইংরাজী বলে। 'জিনি ডিন্সের সময়েও গোলক মিশ্রত স্কচ ভাষা লণ্ডন 
সমাজে প্রায় গ্রীক ভাষার ন্যায়ই দুর্বোধ্য ছিল। প্রথম জেমস্ তাঁহার পাণ্ডিত্য 
দেখাইতে ভালবাসতেন এবং সেজন্য তাঁহার দরবারের পাঁরষদবর্গ তাঁহাকে 
লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কারত। কাউণ্ট সাল তাঁহার উপাঁধ 'দয়াছিলেন 015 27091 
19810190 10০01 10. 0010115061)00য) অর্থাৎ খুখন্টান জগতে সব চেয়ে বড় নিবোধ। 

ছুত যাতায়াতের স্মাবধা হওয়াতে এবং হাইল্যান্ডবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণাণ্টল- 
বাসদের সর্বদা মিশ্রণের ফলে কথ্য ভাষার 'বিভন্নতা প্রায় লোপ পাইয়াছে। 
অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকির দেশপ্রেম প্রণোদিত প্রবল চেস্টা সত্তেও (ইহার চেষ্টায় 
এডিনবার্গ 'বিশ্বাবদ্যালয়ে গোলক ভাষার অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল), 
গোলক ভাষার লোপ অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষিত লোকদের ভাষা 'কোথাও আমার 
বাঁঝতে কম্ট হয় নাই। কেবল স্কচদের উচ্চারণে একট; পার্থক্য আছে এই মান্র। 
ইনভারনেস হইতে আমরা চিরস্মরণীয় “কালোডেন মূর' যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে 

গেলাম। মৃত ব্যান্তদের গোষ্ঠী অনুসারে কবরের উপরে প্রস্তরফলক স্থাঁপিত 
হইয়াছে । ইহারা সেই ভাষণ 'দনে হতভাগ্য 'প্রন্স চার্লর পক্ষ অবলম্বন করিয়া 
য্্ঘ কাঁরয়াছিল। “কসাই” কাম্বারল্যাণ্ডের নিম্ভুরতার স্মাতও সেই গোষ্ঠীয় 
স্মৃতিতে এখনও জাজবল্যমান হইয়া রহিয়াছে । | 

এিনবার্গে ফিরিয়া আমি ক্রাম ব্রাউন ও স্যার উইলিয়ম মুয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
 কাঁরলাম। ক্রাম ব্রাউন রসায়নশাস্ত্রে পারদার্শতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা কাঁরয়া 
আমাকে একখান স্পারশপন্র দিলেন। কয়েকখাঁন পাঁরচয়পন্রও দিলেন, তন্মধ্যে 
তাঁহার পূর্ববঁ রসায়নের অধ্যাপক লর্ড প্লেফেয়ারের নিকট একখাঁন। স্যার 
উইলিয়ম মুয়র আমাকে স্যার চার্লস বানার্ডের নিকট একখান পারচয়পন্ন দিলেন। 
স্যার চার্লস বা্নার্ড বর্মার প্রথম গবর্নরের পদ হইতে অবসর লইয়া ইন্ডিয়া 
কাউন্সিলের সদস্য নিষ্স্ত হইয়াছিলেন। বান্না আঁত ভদ্রলোক, সহদয় এবং 
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উদারপ্রকতি ছিলেন। আম পরে জানিতে পাঁর ষে 'তাঁন একাধকবার আর্থিক 
দু্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ছান্রদিগকে সাহায্য কাঁরয়াছেন। স্যার চার্লস আমাকে জল- 
যোগের জন্য নিমল্দ্রণ কাঁরলেন এবং প্রাতশ্রুুতি দিলেন যে ভারতীয় 'শক্ষাবভাগে 
আমাকে নিয়োগ করাইবার জন্য 'তাঁন যথাসাধ্য চেম্টা কারবেন। লর্ড প্লেফেয়ারও 
তদানীন্তন ভারতসাঁচব লর্ভ ক্রসকে আমার পক্ষ সমর্থন কাঁরয়া পন্র 'লাখলেন। 
ণকলন্তু আমার বিরুদ্ধে নানা বাধা ছিল। সেই যুগে এবং তাহার পর বহু বংসর 
পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদগূঁল (ভোরত সচবই এই সব পদে লোক 'নিয়োগ 
কারতেন,) ভারতবাসিগণের পক্ষে দুললভ ছিল। দুই একটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতির্ম 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ব্যাতিক্রম মান্ন। 

বার্নার্ড আমার জন্য যথাসাধ্য চেস্টা কারলেন। কিন্ত কোন ফল হইল না। 
আম দুই মাসকাল লন্ডনের শহরতাঁল হ্যানওয়েলে থাকিলাম। এই সময়ে আম 
কেমিক্যাল সোসাইটির লাইব্রোরতে অধ্যয়ন কারতাম এবং রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বহ? 
মূল্যবান গ্রল্থ, বিশেষতঃ, জার্মান সামাঁয়ক পন্র হইতে বিস্তৃত "নোট" লইতাম। 
এগুলি যে কাঁলকাতায় পাওয়া যাইবে না, তাহা আম জানিতাম। 

ভারতসচিব যে আমাকে ভারতীয় 'শিক্ষাবভাগে 'নয়োগ কাঁরবেন, এরূপ 
সম্ভাবনা সৃদূরপরাহত বোধ হইল। আমার অর্থসম্বলও ফুরাইয়া আসিতোছল। 
সুতরাং আর বেশী দিন ইংলণ্ডে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। স্যার 
চার্লস বার্নার্ড আমার অবস্থা বুঝতে পারয়াছিলেন। 'তিনি আমাকে স্পম্টভাৰে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “আপাঁন আর কত 'দিন এখানে থাকতে পারবেন?” তান 
আমাকে আর্থিক সাহায্য কারতে চাঁহলেন। কিন্তু ধন্যবাদসহকারে তাহা গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার কারলাম। দৃশ্যটা কিন্তু বড়ই করুণ। তাঁহার নিকট হইতে 

বিভাগে কোন কাজ পাইবার আশা নাই জানয়া আম স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করাই 
স্থির করিলাম। অন্ধকারের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে একট, আলোর রেখা দেখা গেল। 
কাঁলকাতা প্রোসডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সস. এইচ. টনী এই সময় ছুটি লইয়া 
বিলাতে ছিলেন। 'তাঁন স্যার চার্লস বার্নাডের কুটুম্ব এবং তাঁহার বাড়ীতেই 
ছিলেন। আমার লম্ডন ত্যাগের পূর্বে স্যার চার্লস আমাকে ব্রেকফাস্টে নিমল্্ণ 
করলেন এবং টনী সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। টন লাহেব 
বাংলার শিক্ষা 'বভাগের 'ডিরেক্টার স্যার আলফ্রেড ব্লফূটের নিকট একখান পাঁরিচয়- 
পন্র দিলেন। টনী সাহেবের প্লন্নের শেষে আমার যতদূর স্মরণ আছে এই কথা- 
গুল 'ছিল। ণ্ডান্তার রায়কে নিয়োগ কারলে তান যে 'শিক্ষাবভাগের অলঙ্কার 
স্বরূপ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।” 

আম স্বদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। 'গল্ক্রাইস্ট ট্রাস্ট আমার বাঁত্তর 
শতান্মসারে &০ পাউণ্ড জাহাজ ভাড়া ইত্যাঁদ পথের ব্যয় বাবদ দিলেন। আমি 
পি. এন্ড ও কোম্পানির জাহাজে ব্রীন্দিস হইতে ৩৭ পাউশ্ড মূল্যে 'দ্বিত"য় 
শ্রেণীর একখানি টিকিট 'কানিলাম। অবাঁশস্ট অর্থে িছ: প্রয়োজনীয় জানিসপন্র 



০ | আত্মচাঁরত 

এবং লন্ডন হইতে পর্নীল্দীস পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর একখান রেল গাড়ীর 'র্টীকট 
ণকিনিলাম। হীতপূর্বে 'কনাঁটনেশ্টে ভ্রমণ কারবার আমার কোন সুযোগ হয় নাই। 
সৃতরাং এইবারে রেলের পথে যতদূর সম্ভব কতকগুলি স্থান দেখিয়া যাইব বলিয়া 
স্থির করিলাম। এই উদ্দেশ্যে একখানি অগ্রগামী “ওমনিবাস' যাত্রী গাড়াঁতে 
উঁঠিলাম। প্যাঁরস দৌখয়া আম দাঁক্ষণ ফ্রান্সের ভিতর দয়া আজ্পস পর্বতশ্রেণী 
পার হইলাম। বহন "টানেল" দ্রাক্ষাক্ষেন্র প্রভাতি আমার চোখে পাঁড়ল। আমাদের 
গাড়ণ দুই ঘণ্টার জন্য পিসা শহরে থাঁমল-আ'ম সেই অবসরে বিখ্যাত 09210108 
স্ু০৯5) দেখিয়া আসিলাম। ইটালশ দেশে রেলওয়ে স্টেশনে পানীয় জল সরবরাহ 
করা হয় না। কিন্তু প্রচুর সস্তা ও হালকা মদ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আমাকে 

তষ্কজা নিবারণের জন্য স্টেশনের জলের কলের 'নকট প্রায়ই দৌড়াইতে হইত। রোমে 

ইটালীবাসীরা সদানন্দ লোক, কথাবার্তা বেশী বলে। ইংরাজদের মত 
স্ব্পভাষী নয়। ফরাসী ভাষায় আমার সামান্য জ্ঞান লইয়া আমি কোনর্পে 
কথাবার্তার কাজ চালাইতে লাগলাম। আমার সোভাগ্যরুমে যান্রীদের মধ্যে একজন 
আস্ট্রয়ান ছিলেন। তানি ভাল ইংরাজী বাঁলতে পাঁরতেন। আমার সঙ্গে তাঁহার 
বন্ধৃত্ব হইল। তান ্রস্টে যাইতোছলেন। তান যখন শুনলেন যে আম 
ব্রিন্দিসতে মেল স্টমার ধারব তখন তান টাইম টোবল দোঁখয়া গম্ভশর ভাবে 
মাথা নাঁড়লেন। কহিলেন “আমার আশঙ্কা হয়, আপাঁন 'মেল' ধাঁরতে পারিবেন 
না, কেন না এই গাড় একাদন পরে 'ব্রান্দাসতে যাইয়া পেশছিবে।৮ তানি আমার 
জন্য অস্বাদ্ত বোধ কাঁরতে লাগলেন এবং একাট স্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ থামলে 
তান স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ কঁরিলেন। স্টেশনমাস্টার বাঁললেন যে, 
রেলওয়ে মেলগাড়ন শীঘ্রই পেশীছবে। এবং আমাকে আর কিছু আঁতারক্ত ভাড়া 
দয়া তৃতীয় শ্রেণীর 1টাকটখানি বদলাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর একখান 'টাকট লইতে 
হইবে। এই আতীরন্ত ভাড়ার পাঁরমাণ প্রায় ৩ পাউশ্ড। ইহার পর আমার 
পকেটে মান্র কয়েক 'শাল্ং থাঁকিল। 



ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: 

ঠিক ছয় বংসর পরে ১৮৮৮ সালের অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আম 
কলিকাতা পেশছলাম। এডিনবার্গ থাকবার সময়ে আমি আমার জ্োম্ঠ ভ্রাতাকে 
১৫ দিন অন্তর পোস্টকার্ডে একখান করিয়া পন্র লিখতাম (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডায়মন্ড" 
হারবারের ডাকল 'ছিলেন)। তান বাড়ীতে পিতা মাতাকে আমার খবর 'লিখিয়া 
পাঠাইতেন। আমি তাঁহাঁদগকে আমার আসবার "নাট তারিখ, স্টমারের নাম 
প্রভৃতি জানাই নাই, কেন না আমার জন্য যে তাহারা অনাবশ্যক ব্যয় বহন কারিবেন, 
ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার মনে মনে বরাবরই আশঙ্কা ছিল, ?পতাক্ক, 
আর্ক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী শোচনীয় হইয়াছে। আম আমার 
লগেজ ক্যাবিনে রাখিয়া আিলাম এবং জাহাজের 'হেড পার্সারের' নিকট আট টাকা 
ধার কারলাম, কেন না আমার তহাবলে এক পয়সাও ছিল না। কলকাতায় আমার 
অনেক বন্ধ ছিলেন, আম তাঁহাদের একজনের বাড়ীতে 'গয়া উঠিলাম। আমার 
প্রথম কাজই হইল- ধুতি ও চাদর ধার কাঁরয়া লইয়া পরা এবং বিদেশ পারচ্ছদ 
ত্যাগ করা । দুই একাঁদন কাঁলকাতায় থাকিয়া আম স্বগ্রামে গেলাম। শিয়ালদহ হইতে 
খুলনা এই আম প্রথম রেলগাড়ঈতে ভ্রমণ কারলাম। ১৮৮২ সালে যখন আম 
বিলাত যাশ্লা কার, তখন এ রেলপথের জন্য জাঁরপ প্রভাতি হইতেছিল এবং প্রাসম্ধ 
ধনী রথচাইল্ড উহার মূলধন জোগ্াইবেন বাঁলয়া শুনিয়াছিলাম। আম আর এখন 
যশোহরবাসী নাহ, খুলনাবাসী। যশোহর, ২৪ পরগনা এবং বাঁরশালের কিছ িছ 
অংশ লইয়া নূতন খুলনা জেলা গঠিত হইয়াছল। 

মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিন কাঁদয়া ফেলিলেন। আমার কানম্ঠা সহোদরা 
আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আর ইহজগতে উপাস্থত ছিল না। এইখানে 
আম একাঁট ঘটনা বালব, যাহার মূল্য পাঠকগণ 'নজেরাই বিচার কাঁরবেন। 
ইংরাজীতে একটা কথা আছে--ভাবিষ্যতের ঘটনা বর্তমানের উপর ছায্নাপাত করে'। 
আমার বার্ণত ঘটনাকে তাহার. দম্টান্তস্বরূপও গণ্য করা যাইতে পারে। এঁডন- 
বার্গে একাঁদন সকালে ঘুম ভাঙ্গবার পূর্বে আম আবকল পৃবোৌন্ত ঘটনা (আমার 
গৃহে” প্রত্যাবর্তন এবং কাঁনজ্গা ভাঁগনীর জন্য মাতার বিলাপ) স্বপ্নে দৌখয়াছলাম। 
দুঃখের বিষয়, আমি স্বস্নদর্শনের তারিখ লিখিয়া রাখ নাই। রাখলে আতি-প্রাকৃত 
দর্শন সম্বন্ধে আর একটা প্রমাণ সংগ্রহ কাঁরতে পারতাম ।(১) 
কয়েকাঁদন বাড়তে থাঁকয়া আম কাঁলকাতায় চাঁলয়া আসিলাম এবং আমার 

রর (১) ইটলর ্যাধানতার যোগ ্যারবলডী আমোরকা থাকবার লময় তাঁহার সাতার মত 
সম্বন্ধে এইরূপ আঁতি-প্রাফৃত্ত স্বঙ্ন দোখয়ান্িলেন।, 



৬২ আত্মচারত 

বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ বসু এম. বি.-এর গৃহে উঠিলাম। ইহার সম্বন্ধে অনেক 
কথা পরে বাঁলব। আম এখন বঙ্গীয় শিক্ষাবভাগে রসায়ন শাস্মের অধ্যাপকের 

পদ পাইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্রফূট এবং পেড্লারের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কাঁরলাম। আম দাঁজশীলংয়ে গিয়া লেঃ গবর্নর স্যার স্টুয়ার্ট বেলীর 
সঙপোও সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলাম। 

এদেশের কলেজসমূহে রসায়ন শাস্তের আদর তখনও হয় নাই। একমান্ত 
প্রোসডোন্সি কলেজে নিয়ামত ভাবে রসায়ন শাস্বের অধ্যাপনা হইত। লেবরেটরীতে 
ধএএক্সপোঁরমেন্ট' পেরাক্ষা) করা হইত। বেসরকারী কলেজের সংখ্যা খুব কম 'ছিল। 
এবং তাহাদের তেমন সঙ্গাঁত না থাকাতে বিজ্ঞান বিভাগ তাহারা খুলতে পারে 
নাই। কিন্তু এই সব কলেজের ছান্রেরা নামমান্র “ফ” "দিয়া প্রোসডোন্সি কলেজে 
বিজ্ঞানের ক্লাসে অধ্যাপকের বন্তৃতা শুনতে পারিত। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 
তাঁহা কর্তক ১৮৭৬ খ্নঃ প্রতিষ্ঠিত 170121) 4১559০186101) 101 00০ 0010৬8001 

9 5০12০৩ বা ভারতীয় বিজ্ঞান সমাতিতেও পদার্থাবদ্যা ও রসায়নশাস্দে বন্তুতার 
ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন এবং সাধারণে ইহাতে নামমান্র ফি দিয়া যোগ দিতে পারিত। 
আমার স্মরণ হয়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার গবর্নমেণ্টের নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন 
যে প্রোসডোন্স কলেজের বিজ্ঞানের ক্লাশে বেসরকারী কলেজের ছাত্রদের যোগদানের যে 
ব্যবস্থা আছে তাহা বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হউক নতুবা 'বজ্ঞান সামাতর বন্তৃতা-গৃহ 
শূন্য পাঁড়য়া থাঁকবে। ইহাতে শবজ্ঞান সামীতর উপর কোন দোষারোপ করা হয় 
নাই, বরং সাধারণ ভারতায় যুবকদের মনের পাঁরচয়ই পাওয়া যাইতেছে । পরাঁক্ষার 
জন্য যাঁদ কোন পাঠ্য বিষয় 'না্দস্ট না করা হয়, তবে কোন ছান্র তাহার জন্য পরিশ্রম 
কাঁরবে না। গবর্নমেন্টেরও শীঘ্বই এইরুপ ব্যবস্থা কাঁরতে হইত, কেন না বিজ্ঞান 
ক্লাশে ছাত্র-সংখ্যা দিন 'দিন বাঁড়তোঁছল এবং “ব” কোর্স (বিজ্ঞান) ক্রমেই ছাত্রদের 
1নকট আঁধক 'প্রয় হইয়া উাঠতোছল। গত শতাব্দীর আঁশর কোঠায় রসায়ন 
শাস্ত্রের বরাট পাঁরবর্তন হইয়াছিল এবং শিক্ষা বিভাগের কতৃ্পক্ষগণ বুকিতে 
পাঁরয়াছিলেন যে কেবলমান্তর কতকগ্বাল প্রাথামক বিষয়ে বন্তৃতা দলেই চলবে না, 
পরাক্ষাগারে গবেষণা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই সমস্ত 
কারণ প্রদর্শন কাঁরয়া পেড্লার শক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিলেন তিনি যেন 
বাংলা গবর্মমেন্টকে একজন আঁতারন্ত অধ্যাপক মঞ্জুর কারবার জন্য অনুরোধ 
করেন। ঠিক এই সময়ে আমি এডিনবার্গ হইতে আগসিয়া এ অধ্যাপকের পদের 
জন্য প্রা হইলাম। 

উচ্চতর সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা 
যায়, এ বিষয়ে সাঁদচ্ছা ও বড় বড় প্রাতশ্রীতর অভাব নাই। - কিন্তু কার্যতঃ বিশেষ 
কিছুই ঘটে না। ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ পাললামেন্ট ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানিকে নূতন সনদ প্রদান উপলক্ষে যে আলোচনা হয়, তাহা পাঠ কারিলে 
দেখা যাইবে অনেক উদারভাবপূর্ণ.কথা বলা হইয়াছল। ১৮৩৩ সালে মেকলের 
বন্তৃতা একটা এঁতিহাসিক ঘটনা রূপে গণ্য হইয়া থাকে।. -মেকলে ১৮৩৪ সালে. 
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ভারত গবর্নমেণ্টের আইন সঁচব হইয়া আসিলে ইংরাজশ 'শাক্ষত ভারতবাসীঁদের 
সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সম্ভবতঃ লন্ডনে বিখ্যাত সংস্কারক রাজা 
রামমোহন রায়ের সঙ্গেও তাঁহার পাঁরচয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা 
অনপ্রাণিত ভারতীয় মেধা কতদূর শান্তশালী হইতে পারে, তাহা তিনি বেশ বাঁঝতে 
পারিয়াছিলেন। ইম্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানিকে নূতন সনদ প্রদান উপলক্ষে পাললামেণ্টে 
[তান যে আবেগময়ী বন্তৃতা করেন, তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত 'চিরস্মরণীয়. কথাগাল 
আছে ৪ 
«আমাদের শাসননীতিতে ভারতবাসীদের মন এতদূর প্রসারিত হইতে পারে 

যে শেষে এ নীতিকে সে আঁতক্রম কাঁরয়া যাইতে পারে। সুশাসনের দ্বারা আমরা 
এদেশের জনসাধারণকে অধিকতর উন্নত গবরন্মমেন্ট পরিচালনার উপযোগী করিয়া 
ভাঁলতে পাঁর। ইউরোপীয় জ্ঞান-বজ্ঞানে স্নাশক্ষিত হইয়া তাহারা ভবিষ্যতে 
ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানসমহের জন্যই দাঁব কাঁরতে পারে। এমন দিন কখনগু 
আসবে কি না, আমি জানি না। কিন্তু এ দন আসবার পথে আঁম কখনই বাধা 
দব না বা উহাকে 'বলাম্বত কারব না। যখন এ দন আসবে তখন উহা 'ব্রাটশ 
ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় 'দবস বাঁলয়া গণ্য হইবে ।» 

দই হইতে সর তুলিয়া লইলে যেমন খেলো 'জানস হইয়া পড়ে, সেইরুপ: 
মেকলের সাঁদচ্ছাপূর্ণ বন্তৃতাও ইণ্ডিয়া আফস ও আমলাতল্তের দপ্তরের মধ্যে 
কেবল মাত্র শূন্য প্রাতধবাঁনতে পাঁরণত হইয়াছে । ভারতের কাব-বড়লাট লর্ড লিটন 
ভাঁহার প্রাসদ্ধ সাহাত্যক পিতার বহু গুণ পাইয়াছলেন। লর্ড" লিটন অত্যন্ত 
খোলাখাল ভাবেই ভারতসাঁচবকে এ বিষয়ে 'লীখিয়াছলেন। ফলে একটা আপস 
হয় এবং তাহার ফলেই “স্ট্যাটুটরী 'সাঁভল সাঁভসের” সান্ট হয়।(২) 

যোগ্যতা-সম্পন্ন এবং আভিজাত্য-পল্থী ভারতীয়দিগকে 'স্ট্যাট্টর” 'সাঁভল 
সার্ভিসে লওয়া হইল, তবে শর্ত থাঁকিল যে তাহারা আসল 'সাঁভল সাভসের 
গ্রেডের তন ভাগের দুই ভাগ বেতন পাইবে। বলাতে যে প্রাতযোগতা পরাক্ষা 
হইবে, তাহা কেবল '্রাটশদের জন্য (আহইারশরাও তাহার অন্তরভূন্ত) উল্মন্ত 
থাকিবে । শিক্ষা-বিভাগেও এই নিয়ম প্রবেশ করিল। আমার তিন বৎসর পর্বে 
জগদণশচন্দ্র বস্ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি লণ্ডন কেমুত্রিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে সমাঁধক কৃতিত্বের পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও স্বদেশে 'শিক্ষা- 
[বভাগে উচ্চতর পদ লাভের চেষ্টায় পদে পদে বাধা পাইতে হইয়াছিল। শেষে তাঁহাকে 
এই শর্তে উচ্চতর বিভাগে লওয়া*হইল যে তিনি-এ গ্রেডের, পুরা বেতন দাবি 
কাঁরতে পারিবেন না। মান্ন তাহার দুই-তৃতনয়াংশ পাইবেন। সবে দুই একটি ক্ষেন্রে 
ভারতবাসীরা উচ্চতর সার্ভসে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহার দ্বারা 
অবস্থাটা আরও 'িবসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ যোগ্য ভারতবাসধরাও 
সার্ভসের নিন্নস্তরে মান প্রবেশ কাঁরতে পাঁরতেন। এই ভাবে ভারতীয়গণকে 

২) জর্ড 'লটন স্ট্যাটুটরণী সিভিল সার্ভিস! প্রবর্তনের কারণ প্রদর্শন করিয়া ভারতসচিবকে 
এই পর 'লখেন। 
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উচ্চতর পদ হইতে বাণ্চত করাতে ভারতে এবং ভারতবম্ধু ইংরাজগণ কর্তৃক ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাহার 'কছ্ ফলও .হইল। নর্ড 
ডফারনের গবর্নমেণ্ট ভারত সাঁচবের পরামর্শে একটি “পাবাঁলক সাঁভদ কমিশন” 
'নিষ্ন্ত কারলেন। এই কাঁমশনের উদ্দেশ্য, ভারতবাসীঁদগকে কি ভাবে সরকারী 
কার্ষে আধকতর সংখ্যায় গ্রহণ করা যায়, তাহার উপায় নির্ধারণ করা। কাঁমশন 
ষে সদ্ধান্ত কাঁরলেন তাহা কতকটা পূর্বতন নীতির সাহত আপস রফা। ভারত-. 
বাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কারবার জন্য যাহাই করা যাক না কেন, প্রভুজাতির 
স্বার্থ ও জীবধা যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহা সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে। “ইম্পি- 
রিয়াল” ও প্প্রভিনাসয়াল” এই দুই শ্রেণীর পদের সৃন্টি হইল, প্রথম শ্রেণীর 
পদ 'ত্রাটশদের জন্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ভারতীয়দের জন্য। ইম্পি- 
রিয়াল সার্ভসের বেতনের পরিমাণ কার্তঃ প্রাভনাঁসয়াল সাঁভসের দ্বিগুণ 
করা হইল। 

১৮৮৮ সালের অগস্ট হইতে ১৮৮৯ সালের জুনের শেষ পর্যন্ত আমার কোন 
কাজ 'ছিল না। এ সময় আমার বড় অস্বান্ত বোধ হইয়াছিল। আম টনীকে 
বাঁলয়াছলাম, শ্যামসনের চুলের অভাবে যে দশা হইয়াছিল, লেবরেটরী না থাকলে 
রসায়নাবদেরও ঠিক সেই দশা হয়, তাহার কোনই ক্ষমতা থাকে না। এই সময়ে 
আমি প্রায়ই ডাঃ জগদণীশচন্দ্র বসু এবং তাঁহার পত্রীর আঁতথ্য গ্রহণ করিতাম। 
রসায়ন শাস্ত্র ও উদ্ভিদাবিদ্যা চর্চা কাঁরয়া প্রধানতঃ আমার সময় কাঁটিত। কাঁলকাতার 
িনকটবতরঁ অণ্চল হইতে আম কয়েক প্রকার উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ কাঁরয়াছলাম। 
অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্য একটি অধ্যাপকের পদ মঞ্জুর হইল এবং আম 
২৫০ টাকা বেতনে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক নিযুস্ত হইলাম। স্থানীয় 
গবর্নমেন্টের এর বেশী বেতন মঞ্জুর কারবার ক্ষমতা ছিল না। 

আম স্বীকার কার যে, ছয় বংসর বিলাতে থাকিয়া এবং সেখানকার স্বাধীন 
আবহাওয়ায় অন্প্রাণত হইয়া আমার মধ্যে যথেষ্ট তেজাঁষ্বতা ছিল এবং আমার 
দেশবাসীর আধকার সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা মনে পোষণ কারয়াছিলাম। আম 
সোজা দার্জীলংয়ে গেলাম এবং ব্লফ্ট সাহেবকে আমার প্রতি যে আবিচার হইয়াছে, 
তাহা বাললাম। আমার মত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্রিটিশ রাসায়নিককে যাঁদ আনতে 
হইত তবে ভারত সচিব তাঁহাকে একেবারে ইম্পিরিয়াল সারভসে নিয়োগ করিতেন 
এবং ভারতে আসিবার জন্য জাহাজ ভাড়া পর্যন্ত 'দিতেন; ক্রফট ব্রুদ্ধ হইয়া 
বাঁললেন, “আপনার জন্য জীবনে অনেক পথ খেলা আছে। কেহ আপনাকে এই 
পদ গ্রহণ কারবার জন্য বাধ্য কাঁরতেছে না।” আম যথাসম্ভব প্রশান্ত ভাবে এই 
অপমান হজম কাঁরলাম। ক্রফটের অনুকূলে এই কথা বলা উচিত হইবে যে 
তাঁহার ক্রোধ কতকটা বাহ্যক, আন্তাঁরক নহে । তিনি বেশ জানিতেন যে তানি 
গবরনমেন্টের নির্মম শাসনতন্ত্র একটা অংশমান্র এবং তাঁহার পক্ষে আদেশ পালন 
করাই একমাত্র কর্তব্য, তাহার কারণ '"জজ্ঞাসা করিবার আঁধকার তাঁহার ছিল না। 
প্রায় দুই বংসর পয়ে ঘটনাক্রমে আঁম জানিতে পাঁর যে, ক্রফট নিজে অন্ততঃ 
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আমাকে ইম্পারয়াল বিভাগে লইবার জন্য যথাসাধ্য চেম্টা কাঁরয়াছলেন। আমার 
১ ঠ তি উকি উঠ সওজ কেরানীর সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন। [তান আমাকে এক টুকরা কাগজ দেন, উহাতে 'শক্ষা ?বভাগের 
কর্তার রিপোর্ট হইতে 'নম্নালখিত কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা ছিল ৪ “মল্লিক ও 
বেলেটের অবসর গ্রহণের পর ইম্পারয়াল 'বভাগে আরও দুহাঁট পদ খাল হইবে। 
তাহার একটি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে দিতে হইবে। মিঃ পেডলার ইহার খুব 
প্রশংসা করিয়াছেন।” ইহা হইতে দেখা যাইবে, যাঁদও আম মাঁসক ২৫০২ টাকা 
বেতনে “01001551960” তালিকায় নিষুস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে যথাসময়ে 
ভারত সচিবের অনুমোদনক্রমে হীম্পাঁরয়াল বিভাগে লইবার উদ্দেশ্য ছিল। 

1কন্তু ভাগ্য আমার প্রাতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। এই সময়ে স্যার চার্লস 
ইলিয়ট বাংলা দেশের শাসনভার গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। তিনি সভয়ে দেখিলেন যে 
আরও কয়েকজন বাঙালন কেমাব্রজ, অক্সফোর্ড ও লন্ডন বিশ্বাবদ্যালয় হইতে 
কৃতিত্বের সাহত উত্তীর্ণ হইয়া 'শিক্ষাঁবভাগে নিযন্ত হইয়াছেন এবং হী্পারয়াল 
সাঁভসে প্রবেশ কারবার চেস্টা কারতেছেন। আমাকে যাঁদ হীম্পাঁরয়াল 'বভাগে 
লওয়া হয়, তবে আদর্শটা বড় খারাপ হইবে এবং অন্য সকলকে 'বমুখ করা কাঁঠন 

হইবে। সুতরাং শিক্ষা বিভাগে “অবাঞ্থনীয়” লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করিয়া 
বিভ্রাট ঘটাইতে না পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন কারতে হইবে। 'তাঁন একাঁট 
ফতোয়া জারী কাঁরলেন যে, ভারত সাঁচব যত দন পাবাঁলক সার্ভস কাঁমশনের 
প্র্তাবাবলী অনুমোদন না করেন, ততাঁদন পর্যন্ত ভারতীয়াদগকে ইস্পারয়াল 
াবভাগে গ্রহণ করা স্থাঁগত রাহল। 

ণকন্তু ভারত সচিবের দপ্তরে আমাদের জন্য তাড়াতাঁড় কোন সিদ্ধান্ত কারবার 
জন্য মাথাব্যথা 'ছিল না। 'ব্রাটশ কর্মচারীদের একচোঁটয়া 'সাভল বা মাঁলটারী 

সাভসের পক্ষে ক্ষাতকর কোন ব্যাপার যদ হইত, তবে ভারত সাঁচবের জীবন দবহ 
হইয়া উঠিত, পার্লামেন্টে তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জজীরত করা হইত। ডেপুটেশানের 
পর ডেপুটেশান যাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিত। 
লশ্ডন “টাইমস” আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উীঠতেন, ভারতসাঁচবকে ভীতি প্রদর্শন 
কারতেন। আধুনিক কালের “লী কাঁমশনের” ব্যাপার অনুধাবন করিলেই কথাটা 
বুঝা যাইবে । যাহোক, এখন আমি এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ রাখিয়া প্রোসিডোল্স 
কলেজে আমার অধ্যাপক জীবনের কথাই বাঁলব। 

আম ১৮৮৯ সালে সেসনের প্রথমে কাজে যোগদান কার। আমার পক্ষে 
সত্যই এ আনন্দের কথা । লেবরেটরীতে গবেষণার কাজই আমার জঈবনের প্রধান 
অবলম্বন এবং ইহার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা কাঁরতোছিলাম। রসায়ন 'বভাগ তখন 
একাঁট একতলা দালানে 'ছিল। ১৮৭২ সালে বর্তমানের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া 
যাইবার পূর্বে হেয়ার স্কুল এ একতলা বাড়ীতে ছিল। রসায়ন বভাগের বর্তমান 
বাড়তে যে স্থান, তাহার তুলনায় আত সামান্য স্থানই পুরাতন একতলা বাড়ীতে 
ছিল। হি নিলি বাকি রি রিল বনি নিত রা নানা 

& 
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অনুমান করা যাইতে পারে।(৩) একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ১৮৭০ সালে 
প্রথম যখন আম হেয়ার স্কুলে প্রবেশ কর, তখন যে স্থানে বেণ্টের উপর 
বাঁসতাম, এখন আমার নিজের বাঁসবার ঘরে চেয়ারখানা ঠিক সেই স্থানেই 
পাতা হইয়াছিল। 

যাহারা রসায়নশাস্তর প্রথম শাখিতেছে, এমন সব ছান্রের শক্ষকতায় সাফল্যলাভ 
করিতে হইলে, 'এক্সপোরমেন্ট' বা পরীক্ষার কাজে নৈপুণ্য চাই। এমনভাবে 
এক্সপৌরমেন্ট সাজাইতে হইবে যে তাহা একাঁদকে যেমন চিত্তাকর্ষক হইবে, অন্য- 
দকে বিষয়াটও সহজে বুঝা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কীতিত্ব বিবেচনা কাঁরয়া 
অনেক সময় অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। কোন পদপ্রার্থঁ হয়ত গবেষণায় প্রশংসনীয় 
কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এই সব ব্যান্ত অধ্যাপকের কাজে সকল সময়ে সাফল্যলাভ 
কাঁরতে পারেন নাই। ইহার অনেক দ্টান্ত আম দেখিয়াছি। রসায়নের লেক- 
চারারের পক্ষে সহকাররূপে কিছুদিন শিক্ষানীবাঁস করা অত্যাবশ্যক । যাহারা 
এটার্ন বা উকিল হইতে চান, তাঁহাঁদগকে বিশ্বাবদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
কোন এটার্নর কার্যে বা প্রবীণ উাঁকলের নিকটে কিছুকাল শিক্ষানাবাঁস কাঁরতে 
হয়। তারপর স্বাধীনভাবে ব্যবসা কাঁরতে পারেন। কোন পাখথাঁসস” বা গবেষণা- 
মূলক প্রবন্ধ 'লীখয়া যাঁহারা বিজ্ঞানে “মাস্টার, বা “ড্র” উপাঁধ লাভ করেন, 
তাঁহাঁদগকে যাঁদ অকস্মাৎ ছান্রদের অধ্যাপনা কাঁরতে হয়, তবে তাঁহারা হয়ত 
মূশীকলে পাঁড়বেন। লেবরেটরীতে আত সাধারণ পরীক্ষা কার্যেও তাঁহাঁদগরকে 
ইতস্ততঃ কাঁরতে হয়। একটা সঙ্কোচের ভাব আসে, ফলে তাঁহারা & সব 'পরীক্ষা' 
বাদ দিয়াই যান এবং কেবলমান্র যন্তা্ট দেখাইয়া অথবা তদভাবে বোর্ডের উপর চিন 
আঁকিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে প্রোসডেন্সি কলেজের 
রসায়ন বিভাগে পূর্ব হইতেই একটা বানয়াদ গাঁড়য়া উঠিয়াছল। পেডলার বাষ্প 
(গ্যাস) বিশ্লেষণে বিশারদ ছিলেন এবং পরীক্ষা কার্ষে তাঁহার অসীম দক্ষতা ছিল। 
তাঁহার হাতের নৈপণ্যও আমাদের সকলের প্রশংসার বিষয় ছিল। দুই একজন 
সহকারাকে 'তাঁন বেশ শিক্ষিত কাঁরয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে. চন্দরভৃষণ 
ভাদনড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । [তান শিক্ষানীবসর্পে প্রথমে কাজ 
আরম্ভ করেন। অধ্যাপনায় সাফল্যলাভেই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সুতরাং সেজন্য 
মিথ্যা গর্ব আম ত্যাগ করিলাম। বিলাতফেরত গ্রাজুয়েটদের মনে কোন কোন 
স্থলে বেশ একটু অহমিকার ভাব থাকে। তাহারা মনে করে যে সহকারধ বা 
অধানস্থদের নকট হইতে কিছ শাখিতে হইঞ্লে তাহাদের জাত যাইবে বা মর্যাদা 
নস্ট হইবে। আমার সৌভাগ্য্রমে এর্প কোন দৌরল্য আমার মনে ছিল না। 
আমি চন্দ্রভুষণ ভাদদড়ী এবং পেড্লারের সহায়তা গ্রহণ কাঁরতে কিছ:মান্র কৃশ্ঠিত 
হইতাম না। এইর্পেই আমি অধ্যাপক জীবন আরম্ভ কারলাম। ক্লাসে কিরুপে 
নিপন্শতার সাহত বৈজ্ঞানিক পরাক্ষা করিতে হয়, আম পূনঃ পুনঃ তাহার মহড়া 
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দিতে লাঁগলাম। শীঘ্রই আমি সঙ্ককোচের ভাব কাটাইয়া উঠিলাম এবং পরবতর্ঈ 
সেসন আরম্ভ হইলে দোখলাম, আমি আমার দাঁয়ত্ব পালনে অপট; নাহ। 

__ লেবরেটরাীর কাজে এবং ব্যবহারক ক্লাস চালাইতে আমার অন্যের নকট 'শাঁখ- 
বার বিশেষ কিছু ছিল না। কেননা এ 'বষয়ে আমার যথেষ্ট আঁভজ্ঞতা 'ছিল। 
“হোপ প্রাইজ স্কলার”রুপে অধ্যাপকের সহকারীরুপে আমাকে কাজ কাঁরতে 
হইয়াছে, ইহা আম পূর্বেই বাঁলয়াছ। প্রথম তিনমাস আমাকে খুব পারশ্রম 
কাঁরতে হইয়াছিল। 'কন্তু তাহাতে আমার আনন্দই হইয়াছিল। - ক্লাসে যাইয়া 
বন্তৃতা করিবার পূর্বে প্রায়ই বন্তুতার সারমর্ম লিখিয়া লইতাম। এই নূতন কাজে 
আমার খুব আগ্রহ ও উৎসাহ হইল, কেননা এই কাজ আমার পক্ষে বেশ স্বাভাঁবক 
এবং মনোমত বাঁলয়া বোধ হইল। আমাদের দেশের ষূবকেরা জীবনের বৃত্তি 
অবলম্বনে অনেক সময় বিষম ভুল কাঁরয়া বসে। যাহা পরে আর সংশোধন করা 
যায় না। কোনরূপ চিন্তা না কারয়া তাহারা একটা পথ অবলম্বন করে এবং অনেক 
পরে বুঝতে পারে যে, তাহারা ভূল পথে 'িয়াছে। এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্য 
অভিভাবকরাই বেশ দায়ী, এমারসন একস্থলে যথার্থই বাঁলয়াছেন যে, আভভাবকরা 
তাঁহাদের সাবালক সন্তানদের উপর বেশী রকম মনোযোগ দয়া তাহাদের ইন্ট 
অপেক্ষা অনিম্টই বেশী করেন। একটা চৌকা ছিদ্রের মধ্যে হাতুঁড় 'পাঁটয়া একটা 
গোলমুখ পেরেক বসাইতে যে অবস্থা হয়, এ ঠিক সেইরকম। সেসনের প্রথম 
[তিনমাস অর্থাৎ জুলাই, অগস্ট ও সেপ্টেম্বরের পর পূজার ছাটি আঁসল। 
পেডলার তিন মাসের ছাট লইয়া বলাতে গেলেন এবং রসায়ন বিভাগের সমস্ত 
ভার আমার উপর পাঁড়ল। এক হিসাবে আমার শিক্ষক জীবনে সর্বাপেক্ষা কার্ষ- 
বহুল সময় এই, কখনও কখনও আমাকে পর পর তিনটি ক্লাসে বন্তৃতা কাঁরতে 
হইত। কিন্তু কাজেই ছিল আমার আনন্দ এবং যেহেতু এই কাজে আম এক 
নূতন উন্মাদনা বোধ করিলাম, সেইজন্য এই গুরুভার বহন করিতে আমার কোন 
ক্লান্ত হইল না। 
শিক্ষকরূপে কিছু আভজ্ঞতা সণ্টয় কারলাম। বৈজ্ঞানিক পরাঁক্ষাসহ বন্তৃতা 

দেওয়াতেও একটু নৈপুণ্য লাভ কাঁরলাম। এখন আম অবসর সময়ে গবেষণা- 
কার্য কাঁরতে লাগলাম। বর্তমান সভ্যতার একটা আনূষাঁঙ্গক ব্যাধি খাদ্যদ্রব্য 
ভেজাল ক্রমশঃ বাঁড়য়া উঠিতেছিল। ঘি এবং সাঁরষার তেল, বাঙালীর খাদ্যদ্রব্যের 
মধ্যে এই দুইটাই বাঁলতে গেলে কেবল দ্নেহপদার্থ। বাজারে ঘি ও তেল বালয়া 
যাহা বিক্রয় হয়, বিশুদ্ধ নহে। বাঁজারে 'বক্লীত এই সব দ্রব্যে ভেজাল পদার্থ কতটা 
পাঁরমাণে আছে তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করা সহজ কাজ নহে। 

আমি এই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য বিশেষভাবে পরাঁক্ষা কারতে আরম্ভ করিলাম। 
বিশ্বাসযোগ্য স্থান হইতে এই সব দ্রব্য সংগ্রহ কারলাম। নিজের তত্বাবধানেও 
তোর করাইয়া লইলাম। দ্টান্তস্বরূপ, আমার সাক্ষাতে গরু ও মহিষ দোহন 
হইল এবং সেই দুধ হইতে আমি মাখন তোর কারলাম। সারষা ভাঙাইয়া তেল 
তোরি করাইয়া লইলাম, এবং যে সব তেল সাঁরষার তেলের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া 



৬৮ আত্মচারত্ব 

হয়, তাহাও সংগ্রহ কারলাম। এদেশের গরুর দুধ হইতে যে মাখন হয় তাহার 
স্নেহ উপাদান 'ব্রাটশ গরুর দুধের মাখনের চেয়ে একটু স্বতল্ল রকমের। সেই 
কারণে ইংরাজণ খাদ্য সম্বন্ধীয় গ্রল্থে এ দেশের মাখনের যে 'বশ্লেষণাদির পাঁরচয় 
থাকে, তাহা আমাদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য নহে। কয়েক প্রকারের তেলের নমদনাও 

শেষ ভাবে পরাঁক্ষা কারলাম। এই কাজ হাতে লইয়া আমাকে প্রভূত পাঁরশ্রম 
কাঁরতে হইল। আম তিন বৎসর পর্যন্ত এই কার্ষে ব্যাপৃত ছিলাম এবং আমার 
গবেষণার ফলাফল "জার্নাল অব 'দ এঁসয়াঁটক সোসাইটি অব বেঙ্গল” পান্রকায় 
(১৮১৪), “কয়েক প্রকার ভারতাঁয় খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা- প্রথম ভাগ, 
চার্ব ও তেল” এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল ।* 

সমাজ সেবা কার্ষেও আমার বেশ উৎসাহ ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য 
হিসাবে আমি উহার সব কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ 'দয়াছলাম। “ব্রাঙ্মবন্ধ 
সভা” ও তাহার “সান্ধ্যসম্মিলন?* গঠন কারবার ভার আমার উপরেই পাঁড়য়াছল, 
ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মদমাজের সদস্যগণকে একান্ত করা। সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ 
সম্পূর্ণ গণতান্নক ভাবের উপর প্রাতিষ্ঠিত এবং ইহাকে 4০02101011%/0910) ০01 
০1)0101। 09 0০0” বলা যাইতে পারে। ভগবানের এই মান্দরে সকলেরই সমান 

আঁধিকার। আম ব্রাহ্গসমাজের কারাঁনর্বাহক সামাতর (5%6০8119 (00)10010059) 

একজন সদস্য নর্বাচিত হইলাম এবং কয়েক বংসর সেই পদে কাজ কাঁরলাম। 
১৮১১১ খ্রীষ্টাব্দে সেসনের প্রথমে আম পুনর্বার সেই পুরাতন আঁনদ্রারোগে 

আক্রান্ত হইলাম এবং ক্রমাগত তিন মাস ভূগিলাম। শান্তিদায়নী নিদ্রা আমার 
চক্ষকে পাঁরত্যাগ করল এবং রাঁত্রর পর রান জাগ্রত অবস্থায় শয্যায় এপাশ ওপাশ 
কাঁরয়া আম অসহ্য ল্ত্রণা অনুভব কাঁরতে লাগলাম। দূরে জার ঘণ্টা বাঁজত 
_-আঁম গাঁণতাম। কার্লাইল এবং হার্বাট স্পেন্সারের মত দার্শানকরাও আনিদ্রা- 
রোগে ভুগিয়াছেন, একথা মনে কাঁরয়া আম সান্তনা পাইলাম না; এবং তাহাতে 
আমার যন্ত্রণাও কাঁমল না। কাঁলকাতার রাস্তার ফুটপাতে ষে দিনমজুর গভীর 
নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রান্রি কাটায় তাহার সৌভাগ্যকে আমি ঈর্ষা কারতে লাগলাম। 
এক রাত্রি সৃনিদ্রার পর প্রভাতে জাগরণ-_ আমার নিকট সে ক দুললভ বিলাস 
বাঁলয়া মনে হইত! অমর কাব সেক্সপীয়রের সেই িরস্মরণীয় পখীন্তগ্ীলর মর্ম 
আমি উপলাব্ধ করিতে পারিলাম-_ 

“1730 1079119 (11010521705 ০0 [0 [7০90:990 ৪00160%9 

416 96 0013 11001 25169] ! 0) 51621), 0 89005 51601) 
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_. আমার ব্যাধ অবশ্য রাজমনকুটের জন্য নহে, অজীর্ণের দরুন! অক্টোবর মাসে 
পুজার ছনটর সময় আম দেওঘরে হাওয়া বদলাইতে গেলাম। কলিকাতার 

এখন থাদিপ্রাতঘ্ঠানে এই সকল খাঁট দ্ুব্য সরবরাহ কারবার ভার লওয়া হইয়াছে। 



ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ ৬৯ 

অপেক্ষাকৃত নিকটে এঁ স্থান স্বাস্থ্যকর বাঁলয়া প্রাসম্ধ 'ছিল। ১৮৯১ সালে 
বৌশ লোক ছাট কাটাইবার জন্য সেখানে যাইত না। বাসগৃহের সংখ্যাও খুব 
বেশি ছিল না। যে ২।৪ খাঁন ছিল, তাহাও খুব দূরে দুরে অবাস্থত ছিল। 
খোলা জায়গা যথেন্ট ছিল। আমার জনৈক বন্ধ আমার জন্য একখান খড়ো বাড়ী 
ঠিক কারলেন; উহার জরাজীর্ণ অবস্থা । পূর্বে একজন বাগচাওয়ালা এ বাড়ীতে 
থাঁকতেন। কিন্তু আমি এ বাড়ী পাইয়া খুব খুশী হইলাম। কেননা উহার 
চাঁরাঁদকে উন্মুন্ত প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র। রাজনারায়ণ বসু তখন দেওঘরবাসীদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । সহম্ত্র সহম্ত্র যাত্রী এই পথে বৈদ্যনাথের মান্দরে মহাদেবকে 
দর্শন করিতে যাইত। শিক্ষিত বাঙালীদের নিকট দেওঘরও এক প্রকার তীর্থক্ষেত্র 
ছিল। তাঁহারা সাধ্য রাজনারায়ণ বসকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে 
আ'সিতেন। রাজনারায়ণ পাঁরবারিক জীবনে শোক পাইয়াঁছলেন। বয়সেও তিনি 
আঁত বৃদ্ধ হইয়া পাঁড়য়াছলেন, কিন্তু তাঁহার কথাবার্তা সরস ও 'বাঁবধ জ্ঞানের 
ভান্ডার স্বরূপ ছিল। 

আমাদের বন্ধ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র দেওঘরে আসিয়া শীঘ্রই আমাদের সহ্গে যোগ 
[দলেন। দেওঘর স্কলের হেড মাস্টার যোগেন্দ্রনাথ বস আর একজন 'বাঁশষ্ট 
ব্যান্ত ছিলেন। তানি তখন মধ্ুসূদন দত্তের জাীবনচারতের উপাদান সংগ্রহ 
কারতেছিলেন। এই অপূর্ব জীবনচাঁরত পরে তাঁহাকে বাংলা সাহত্যে প্রাসদ্ধ 
কাঁরয়াছে। রাজনারায়ণ ও মধুসূদনের মধ্যে যে সব পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, জঁবন- 
চাঁরতের তাহা একটা প্রধান অংশ। রাজনারায়ণ বাবু এগ্দাল চরিতকার যোগেন্দ্র 
বাবুকে দিয়াছিলেন। এ সময়ে শাশরকুমার ঘোষও তাঁহার বাংলোতে বাস 
কাঁরতোছিলেন। তানি 'অমৃতবাজার পান্রকার' সম্পাদকীয় দায়িত্ব হইতে সে সময় 
বস্তুতঃ অবসর গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। সূতরাং আম সংসঙ্গ লাভ কাঁরলাম। 
আমরা সকলে 'মালিয়া 'নকটবতরঁ পাহাড়গ্ীলতে বেড়াইতে যাইতাম। যোগেন্দ্রনাথ 
বসু তাঁহার মধ্সূদন দত্তের জীবনচারতের পাণ্ডালাঁপ হইতে অনেক সময় আমাকে 
পাঁড়য়া শনাইতেন। এখানে একটি করুণ রস 'ীশ্রত কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। দেওঘরের সব্ত্র “ভেলার” গাছ। একাঁদন আম এঁ গাছের একটি 
ফল চবাইয়া খাইলাম। উদ্ভদ-তত্ব অনুসারে ভেলা আমের জাতীয়, সুতরাং 
আম উহাকে আনম্টকর মনে কার নাই। তখনই আমার কিছু হইল না। ধকন্তু 
পরাদন আমার মুখ খুব ফুলিয়া গেল, এমন কি চোখ পর্যন্ত ঢাকা পাঁড়ল। 
বন্ধূরা বিষম শাঁত্কত হইলেন। »স্থানীয় চিকিৎসক আমাকে বেলেডোনা ওষধের 
প্রলেপ দিলেন। তাহাতেই আম ভাল হইলাম। এক পর্যায়ের ডীদ্ভদের মধ্যে 
অনেক সময় নির্দোষ ও আনম্টকর দুই রকমই থাকে, সে কথা আমার স্মরণ থাকা 
উঁচত ছিল। যথা, আল্, বেগুন, লঙ্কা, বেলেডোনা প্রভীতি একই: ডীদ্ভদ পর্যায়ের 
অন্তর্গত । | 

পৃজার ছুটির পর আম শহরে ফারলাম। ইহার এক বৎসর পূর্বে আম 
৯১নং অপার সার্কুলার রোডের বাড়ী ভাড়া*করিয়াছিলাম। পরবতর্ঁ ২৫ বংসর 



৫ আখ্চাঁরত 

উহাই আমার বাসস্থান 'ছিল। এইখানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল আ্যাশ্ড ফার্মাসিউটি- 
ফ্যাল ওয়াসের 'ভীত্ত প্রাতাম্ঠত হয়। প্রোসডোন্স কলেজে কাজ আরম্ভ কারবার 

কছ্ দিন পর হইতেই "জ্ঞান বভাগে বাংলা সাহত্যের দারদ্য দেখিয়া আমার 
মন বিচাঁলত হয় এবং রসায়ন, উীদ্ভদাবিদ্যা এবং প্রাঁণাবদ্যা সম্বন্ধে প্রার্থামক 
প্ণৃস্তকা দাখবার আম সংকল্প করি। স্বভাবতঃ প্রথমেই রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে 

পৃস্তক িখিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কিছরদূর পর্যন্ত বইখানি লিখিয়া 
আমি উহা হইতে বিরত হইলাম । আমার মনে হইল প্রাকৃতিক বিষয় অধ্যয়নই বালক 
বালিকাদের চিত্ত বেশি আকর্ষণ করিবে এবং প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ এই আলোচনার 

বিপ্লক্ষেত্র। জীবজন্তুর গল্প, তাহাদের জীবনযাপন প্রণালী, স্বভাব, বিশেষত্ব, এই 
সমস্ত বালক বালিকাদের মন মুগ্ধ করে। ইংরাজীতে এক একাঁট জীব-গোষ্ঠী 
সম্বন্ধেই অনেক গ্রন্থ আছে। গল উপ কস 
শিম্পার্চি, ওরাং আউটাং প্রভাতির কথা উল্লেখ করা যায়। এঁ সমস্ত গ্রল্থই প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানলব্ধ তথ্য লইয়া লিখিত। কৃত্রিম উপায়ে অকি“ডের প্রজনন সাধন (65011590600) 

প্রভৃতির কৌশলময় বৌচন্র্য দোঁখয়া মন বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হয়। কাঁটের 
রূপান্তর জশীবজগতের একাঁট বিস্ময়কর ব্যাপার। এখানে সত্য ঘটনা গঞ্জের 
চেয়েও মনোমৃগ্ধকর। বাংলা দেশ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের এশবর্যে পারপর্ণ। 
বৃক্ষলতা এখানে প্রাচ্যের গৌরবে ভরপূর। ইংলণ্ডে প্রকৃতি কঠোর, রুক্ষ, 
তুহিনাচ্ছন্ন, কিন্তু বাংলা দেশে শীতকালেও প্রকৃতি তাহার এশবর্ষের মাঁহমায় 
বিকাঁশিত হয়। 

শীতপ্রধান দেশে গ্রীম্মপ্রধান আবহাওয়ার বৃক্ষলতার জীবন্ত নমূনা সংগ্রহ 
করা কি কঠিন ব্যাপার! ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কনজারভেটরী বা 
রক্ষণাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা কারতে হয়। ইহাব প্রমাণ একবার পকউ গার্ডেনে, 
গেলেই দেখা যায়। আর বাংলাদেশে প্রকীতি মুস্তহস্ত হইয়া তাহার অজস্র দান 
চাঁরাদকে বিতরণ করে। কাঁলকাতা ছাঁড়য়া দিলে, বাংলার সমস্ত স্থানই গ্রাম এবং 
যাহারা এই কাঁলকাতা শহরে বাস করে, তাহারা মানিকতলার সেতু পার হইলে বা 
গঙ্গা পার হইয়া শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলেই ইচ্ছামত বৃক্ষলতার 
নম্দনা সংগ্রহ করিতে পারে। বাংলার নদীসমৃহ 'বিচিন্র প্রকারের মৎস্যে পূর্ণ এবং 
বনজঙ্গলে 'বাচন্র রকমের জাবজন্তুর বাস। এক কথায়__সমস্ত বাংলা দেশটাই 
একটা বীক্ষণাগার বিশেষ। তরুণবয়স্কাদগকে প্রাথামক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার 
একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাদের অন্তার্নীহত পর্যবেক্ষণ শীস্তকে উদ্বোধিত করা এবং 
বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর জীবন-ইতিহাসের মধ্য দয়া যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে 
এই উদ্দেশ্য সন্দরর্পে সিদ্ধ হয়। বাহ্য আকারপ্রকারে কুকুর হইতে বিড়ালের 
পার্থক্যকঃ আর একট? ভিতরে তলাইয়া এই দুই প্রাণীর নখ, দাঁত প্রভৃতি 
পরাক্ষা করা যাক। আরও 'ভিতরে নামিয়া তাহাদের স্বভাব ও অভ্যাস, মুখভঙ্াশর 
বোশষ্টা, থাবা প্রভৃতি পরাঁক্ষা করা যাইতে পারে, যথা রম্ধনশালায় দুধের সর, 
মাছভাজা, প্রভৃতি রাঁখয়া পোষা বিড়ালকেও [কি দিশ্বাস করা যায়? এইাদকে আরও 
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অনেক আলোচনা করা যাইতে পারে। বিড়াল ও কুকুর পর্যায়ের যে সব মাংসাশশী 
প্রাণী বনে থাকে তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, কোন্ কোন্ অণ্তলে বাস 
ইত্যাদি। মোট কথা, জাঁবজন্তুর কাঁহনী তরুণবয়স্কদের চিত্ত সহজেই আঁধকার 
করে এবং সচিন্র প্রাণীবজ্ঞানের বাহ তাহাদের নিকট গজ্পের চেয়েও মনোরম। 

এই সব কথা ভাবিয়া বাংলাভাষার প্রাঁাবজ্ঞান সম্বন্ধে আমি একখান প্রাথথামক 
গ্রন্থ লিখি। বি. এস-সি. পাঁড়বার সময় আমি এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা 'শাখিয়া- 
ছিলাম তাহা কাজে লাগিল, কিন্তু এবিষয়ে আরও আমাকে পড়িতে হইল। 
প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি বহ7 প্রামাণিক গ্রল্থ অধ্যয়ন করিলাম এবং জাঁবজন্তুদের 
কার্ধকলাপ ও অস্থিসংস্থান পর্যবেক্ষণ কারবার জন্য প্রায়ই পশ্যশালা এবং 
জাদুঘরে যাইতাম। আমার বন্ধ; নীলরতন সরকার এবং প্রাণকৃষ্ আচার্য তখন 
নূতন ডান্তারি পাস করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে আমি কয়েকাঁট প্রাণীর 
দেহব্যবচ্ছেদও করিলাম। আমার স্মরণ আছে, একদিন প্ত,তভ্রমণের সময় আমি 
একটি 'ভাম” (10011) 7১817) 01৮০) রাস্তার ধারে দে(খতে পাইলাম । বোধ 

হয় শহরের প্রান্তভাগে কোন বাড়ীতে নিশীথ আঁভষান কাঁরতে ?গয়া সে নিহত 
হইয়াছিল। আম এই “নমুনাটি” সংগ্রহ কাঁরয়া বিজয়গৌরবে বাড়ী লইয়া গেলাম 
এবং তৎক্ষণাৎ আমার পূর্বোন্ত ডান্তার বন্ধুদ্বয়কে উহা ব্যবচ্ছেদ কারবার জন্য 
নিমল্্মণ করিয়া পাঠাইলাম। আমরা একটি “নেচার ক্লাব”ও খুঁলিলাম। ডান্তার 
নলরতন সরকার এবং .ডাঃ প্রাণকৃষণ আচার্য ব্যতীত রামব্রক্ম সান্যাল আঁলপুর 
পশহশালার সুপারিন্টেন্ডেপ্ট), প্রাল্পপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং ডাঃ 'বাঁপনাবহারা 
সরকার এ ক্লাবের সদস্য ছিলেন। আমরা 'নয়ামতভাবে মাসে একবার করিয়া সভ, 
কারতাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়ীতে গিয়া আমি কয়েকটা গোখুরা সাখা 
ধরাইলাম এবং তাহাদের বিষদাঁত পরাক্ষা কারলাম। ফেরারের 7008708 10011018 
এর সাহায্যে সর্পদংশনের রহস্য সম্বন্ধেও আলোচনা কাঁরলাম। 

এই সময়ে (৯৮৯১--৯২) আর একটি বিষয় গুরুতর ভাবে আমার চিত্ত 
আধকার কাঁরল। আমাদের দেশের যুবকেরা কলেজ হইতে বাঁহর হইয়াই কোন 
আরামপ্রদ সরকারী চাকরি, তদভাবে, ইউরোপীয় সওদাগরদের আঁফিসে কেরানী- 
গার খোঁজে। আইন, ডাক্তার প্রভাতি বৃক্ততেও খুব ভিড় জাঁমতে আরম্ভ হইয়া- 
ছিল। কেহ কেহ হাঞ্জনিয়ারং কলেজ হইতে পাস করিয়া বাহির হইত, কিন্তু 
দুভাগ্যক্রমে তাহারাও অসহায়ভাবে চাকার খংাঁজত। 

এই অবসরে কর্মকুশল, প্রারশ্রমী অ-বাঙালীবা 1বশেষভাবে রাজপ-তানার 
মরুভীমি হইতে আগত মাড়োয়ারীরা, কেবল কাঁলকাতায় নয়, বাংলার অভ্যন্তরে 
সুদূর গ্রাম পর্যন্ত ছড়াইয়া পাঁড়তেছিল, আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের সমস্ত ঘাঁট 
তাহারা দখল করিয়া বাঁসতোঁছল; সংক্ষেপে কঠোর প্রাতযোগতায় বাঙালারা 
পরাস্ত হইতোছিল এবং যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের দখলে ছিল, ক্রমে ক্লমে 
সেগুলির আঁধকার ছাঁড়য়া দিয়া তাহাদের সায়া পাঁড়তে হইতোঁছল। কলেজে, 
শাক্ষত বাঙালশ যুবকেরা সেক্সাপয়রের বই হইতে মুখস্ত বাঁলতে পারত এবং 
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মল ও স্পেন্সারও খুব দক্ষতার সঙ্গে আওড়াইতে পাঁরিত, কিন্তু জীবনযদদ্ধে 
তাহারার্জিপরাস্ত হইত। তাহাদের চাঁরাঁদকে অনাহারের িভশীষকা। তব হাই- 
স্কুলের সংখ্যা ক্রমাগত বাঁড়তোছিল এবং ব্যাঙের ছাতার মত কলেজ গজাইয়া 
ডাততোছিল। এই সমস্ত যুবকদের লইয়া ক করা যাইবে? বিজ্ঞান শিক্ষা ক্রমে 
ক্রমে যুবকদের পপ্রয় হইয়া উাঠতোছল। কন্তু যুবকদের এবং তাহাদের 
আঁভভাবকদের মনে একটা অস্পন্ট ধারণা ছিল যে, লাঁজক, দর্শনশাস্ত্র বা সংস্কৃতের 
পাঁরবর্তে রসায়ন বা পদার্থাবদ্যা প্রভৃতি শীখলে তাহারা কোন না কোন প্রকারে 
তিতির জনক না 

বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, এই ধারণা ভুল। গত শতাব্দীর 
৯০এর কোঠায় যাহারা রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পাঁড়ত ঞেম. এস-স- ডিগ্রী তখনও 

হয় নাই) তাহারা সঙ্গে সঙ্গে আইনও পাঁড়ত। আম প্রায়ই তাহাঁদগকে জিজ্ঞাসা 
কারতাম, রসায়নের সঙ্গে আইনের সম্বন্ধ কিঃ আঁধিকাংশস্থলে উত্তর পাওয়া 
যাইত যে, “আর্ট কোর্সে” বহু বই মুখস্থ কাঁরিতে হয়। “কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রে কম 
বই পাঁড়তে হয়। লেবরেটরীর কষ্টকর কার্ষেও তাহাদের আপাত্ত নাই! অবশ্য 
কেহ কেহ রসায়ন শাস্ত্র ভালবাসত বাঁলয়াই উহা পাঁড়ত। এ সম্বন্ধে আম একাঁট 
বিশেষ দৃজ্টান্তের উল্লেখ কাঁরতোছ। একজন বি. এল. উপাঁধধারণ ছাত্র রসায়নে 

এম. এ. পাঁড়ত, আদালতে সে কছ "দন ওকালাতিও কাঁরয়াছল। আম তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কারলাম যে সে আদালত ছাঁড়য়া কলেজে আসল কেন? ছান্র্টি তৎক্ষণাৎ 
উত্তর দিল “আম এম. এ. পাস কাঁরলে আমার নামের শেষে এম. এ. বি. এল. উপাধ 
যোগ করিতে পারিব এবং তাহার ফলে আমার 'মূন্সেফ+' চাকার পাইবার যোগ্যতা 
বাঁড়বে।” আমি বেদনাহত চিত্তে বাঁলয়া ফোললাম-__“হায়, রসায়ন শাস্ত্র, কি 
উদ্দেশ্যে তোমাকে ব্যবহার করা হইতেছে!” 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বে্গল কোমিক্যাল আযণ্ড ফামনাঁসউ টিক্যাল্ ওয়ার্কদ_ তাহার উৎপাত্ত 

ইউরোপে শিল্প ও বিজ্ঞান পাশাপাঁশ চাঁলয়াছে। উভয়েরই এক সঙ্গে উন্নাত 
হইয়াছে। একে অপরকে সাহায্য কাঁরয়াছে। বস্তৃতঃ আগে 'িশিজ্পের উদ্ভব 
হইয়াছে, তাহার পরে আঁসয়াছে বিজ্ঞান। সাবান তৈয়ার, কাচ তৈয়ার, রং এবং 
খাঁন হইতে ধাতুর উৎপাঁত্ত বিগত দুই হাজার বংসর ধারয়া লোকে জানিত। 
রসায়ন শাচ্ত্ের সঙ্গে এ সমস্ত [শিল্পের সম্বন্ধ আঁবিজ্কৃত হইবার বহপূর্ব হইতেই 
এগার উদ্ভব হইয়াছল। অবশ্য, বিজ্ঞান শিল্পকে যথেম্ট সাহায্য কারয়াছে।, 
ইউরোপ ও আমোরকায় শিল্পের যে বিরাট উন্নাতি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বীক্ষণাগারে 
বৈজ্ঞানক গবেষণার ঘাঁনষ্ট সম্বন্ধ। বাংলাদেশে কতকগ্ীল “টেকনোলাজক্যাল 
বিদ্যালয়” প্রাতিন্ঠিত করাই সর্বাপেক্ষা বেশ প্রয়োজনীয় নহে; সফল ব্যবসায়ী বা 
শিল্পপ্রবর্তক হইতে হইলে যে সাহস, প্রত্যুৎপন্মমাতিত্ব, কর্মকোশলের প্রয়োজন, 
বাংলার যুবকদের পক্ষে তাহাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছে। কলেজে শাক্ষত 
যুবক এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতারই পাঁরচয় "দিয়াছে, তাহার মধ্যে কার্বপাঁরচালনার শান্ত 
নাই,_বড় জোর সে অন্যের হাতের পুতুল বা যল্দাসরূপে কাতিত্ব দেখাইতে পারে। 

প্রেসিডোন্স কলেজে অধ্যাপকরূপে প্রবেশ কারয়া এই সব চিন্তা আমার মনকে 
িচালত কাঁরয়াছল। বাংলার সবন্ত প্রকীতির যে অজম্র দান ছড়াইয়া আছে, তাহাকে 
করুপে শিল্পের উপাদান রূপে ব্যবহার করা যায়ঃ মধ্যাবভ্ত সম্প্রদায়ের অনাহার- 
কষ্ট ুবকদের মুখে অন্ন যোগাইবার ব্যবস্থা করা যায় রূপে» এই উদ্দেশ্যে 
লেব্র রস বিশ্লেষণ করিয়া সাহীন্্রক আযাঁসড প্রস্তুত কাঁরলাম। িল্তু কাঁলকাতার 
বাজারে লেব্য এমন প্রচুর পাঁরমাণে বা সস্তায় পাওয়া যায় না, যাহাতে সাহীট্রক 
আাসিড ববিক্লয় করিয়া লাভ হইতে পারে! সৃতরাং আম এমন সমস্ত ঘব্য প্রস্তুত 
কাঁরতে মনস্থ কারলাম যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প পাঁরমাণ উৎপাদন করা যায় এবং 
বাজারে সহজে কাট্ীত হয়। এই ব্যবসায়ে বেশী মূলধন লাগলে চাঁলবে না এবং 
আমার অন্য কাজেও ইহাতে ব্যাঘাত হইবে না। কয়েকবার চেষ্টা কারয়া শেষে ভেষজ 
বা ওষধ সংক্ান্ত দ্রব্য প্রস্তুত করাই উপযোগী বালয়া স্থির হইল। কলিকাতার 
ওধধের দোকানগীল আম পরাঁক্ষা কারলাম এবং ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ওষধগ্াঁল 
কি পাঁরমাণ এদেশে আমদানি হয়, তাহাও আমদাঁনকারকদের 'নকট হইতে 
অনুসন্ধান কাঁরয়া জাঁনলাম। মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং তখন (বোধহয় 
এখনও) সর্বপ্রধান উষধব্যবসায়শী এবং তাঁহাদের ব্যবসা খুব বিস্তৃত 'ছিল। এই 
হাদি রাগ 

সরবরাহ করা যায় তবে ক্রেতার অভাব হইবে না? | 
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এঁডনবার্গে 'বিশ্বাবদ্যালয় কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য রূপে আমরা বিবিধ 
রাসায়ানক কারখানা দোখতে যাইতাম- যথা পুলরস ডাই ওয়াকস (পার্থ), ম্যাক 
ইউয়েনস ব্রুয়ারী (এঁডনবার্গ), িসাটলেশন অব শেলস (বার্নীটসল্যান্ড) ইত্যাদি। 
কল্তু আমাদিগকে কোন ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াক্সে (ওষধ তোরর কারখানা) প্রবেশ 
কাঁরতে দেওয়া হইত না, যাঁদ কোন ব্যবসাঘাঁটত গ্্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই 
আশঙকা। প্রথম দৃম্টতে এই ঈর্ধা নিন্দনীয় বিবোৌচত হইতে পারে, কিন্তু তবু 
ইহা ক্ষমার যোগ্য । এই সমস্ত ফার্ম বিপুল অর্থ ব্যয় ও বহু বংসর ধাঁরয়া অক্লান্ত 
পারশ্রম কারয়া তবে হয়ত এমন কোন প্রণালী আঁবম্কার করে, যাহার বলে তাহারা 
প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ কারতে পারে। সূতরাং আম এ সকল যাহা দেখিয়া- 
ছিলাম তাহা কোন কাজে লাগল না। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যাণ্ডে রাসায়নিক 
কারখানাগুলি খুব বড় আকারে চালানো হয়। উহার আনূষাঁঙ্গক অন্যান্য শিল্প 
থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ যোগ বর্তমান। আম পাঠ্যগ্রল্থে 
পাঁড়য়াছলাম যে সালাফউারক আযাসড, অন্যান্য সমস্ত শিল্পের মূল স্বরূপ । 
সেন্ট রোলকঝ্স (গ্লাসগোতে) টেনাণ্ট এন্ড কোম্পানির বিরাট সালাঁফউীরক আযাঁসডের 
কারখানা দোখয়া আম এ কথা বেশ বুঝতে পাঁরলাম। 

আমি যখন এই কাজে প্রথম প্রবৃত্ত হই, তখন আমার পশ্চাতে কোন আভিজ্ঞতা 
ছিল না। আমার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। তাহার পর শতাব্দীর এক- 
তৃতীয়াংশ অতীত হইয়াছে। আমদান রপ্তানর কাজ আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে-কন্তু এই সময়ের মধ্যে রাসায়ানক শিল্পে বাংলায় খুব কম উন্নাতিই 
হইয়াছে! আমি “সালফেট অব আয়রন" হোরাকস) লইয়া কাজ আরম্ভ কাঁরলাম। 
কাঁলকাতার বাজারে ইহার চাহিদা ছিল। কুচা লৌহ (9০78 1707) প্রচুর 
পরিমাণে প্রায় বনামূল্যে পাওয়া যাইত এবং আম সালাঁফউীরক আ্যাসিড সম্বন্ধে 
সম্ধান কাঁরলাম। কাঁলকাতায় কলেজে পাঁড়বার সময় পরাঁক্ষা কার্ষের জন্য আম 
জ্থানীয় জনৈক ওষধ-ব্যবসায়ীর নিকট সালাফউরিক আ্যাসিড সংগ্রহ কাঁরতাম। 
আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া জানিয়াছিলাম যে, বিদেশ হইতে সালফিউারক 
আসিড আমদানি করিতে হয় না, কেন না কাশীপুরের ডি. ওয়ালূডি এণ্ড কোং 
প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক আ্যাসিড প্রস্তুত কাঁরতৈে আরম্ভ কাঁরয়াছে। এখন 
অনুসন্ধান করিয়া আম জানতে পারিলাম যে, ডি. ওয়ালডর কারখানা ব্যতীত 
কাঁলকাতার আশেপাশে আরও ৩।৪ট কারখানায় সালাফউারক আযসিড তৈয়ার 
হয়। এই সব কারখানার মালিক কার্তিকচন্দ্র সিংহ, মাধবচন্দ্র দত্ত প্রভাতি। ইউরোপ 
ও আমোঁরকায় সালাফউারক আযাঁসড কি পাঁরমাণে ব্যবহৃত হয়, ইহা যাহারা জানেন, 
কাঁলকাতার এই সব কারখানার প্রস্তুত সালাঁফউাঁরক আ্যাঁসডের পাঁরমাণ শাানয্া 
তাঁহাদের মনে অবজ্ঞার ভাবই আসবে। এখানে গড়ে এক একাঁট কারখানায় দৌনক 
১৩ হন্দরের (০403) বেশী সালাফউারক আ্যাঁসড তৈয়ার হইত না। সালাঁফডীরুক 

* ত্যাঁসড হইতে আর দুইটি ধাতব আ্যাঁসিড- নাহীট্রক ও হাইড্রোক্লোরক তৈয়ারি 
হইত। এগ্দলি মাটির কলসীতে চোয়ানো হইত। এই প্রাথামক ধরনে আসড 
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তৈয়ারির ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে বিরান্ত হইল। এই সব ধাতব আ্যাসিড 
বপজ্জনক পদাথ” বাঁলয়া জাহাজে আমদানি করিতে খুব বেশী খরচা পাঁড়ত, 
সেই কারণেই এ দেশে প্রস্তুত আযাসড বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ হইত। আমার 
যে কিছ, সালাফউীরক আযাঁসড দরকার হইত, ভি. ওয়ালৃডির নিকট হইতেই তাহা 
আনাইতাম। কিন্তু এই সময় একাট আঁচাল্ততপূর্ব ঘটনায় আমার কার্ষের পাঁরাধ 
বিস্তৃত হইল। | 

কাঁরতেন। তিনি এই শ্রেণীর একাঁট সালাফউীরক আঁসডের কারখানা 'কানয়া- 
ছিলেন। আসগর মন্ডল নামক একব্যন্তি কারখানার প্রাতিষ্ঠাতা। টালিগঞ্জের 
প্রায় তিনমাইল দক্ষিণে সোদপুর নামক গ্রামে বাঁশবনের মধ্যে এই কারখানা অবস্থিত 
ছিল। মিত্র আমাকে কারখানা দোখবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বাঁললেন যে 
আমার রাসায়নিক জ্ঞানের দ্বারা আম ইচ্ছা করিলে কারখানাটির উন্নাত সাধন 
কারতে পাঁর। আমার সঙ্গে প্রোসডেন্সি কলেজের ভিমনোস্ট্রেটার চন্দ্রভুষণ 
ভাদুড়ীকে লইলাম। চন্দ্রভূুষণ. ভাদুড়র রাসায়ানক হাঞ্জানয়ারং বিদ্যায় একটা 
সহজ প্রাতভা ও দৃরদৃন্টি ছিল। চন্দ্রভৃষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুলভূষণ ভাদুড়ও 
আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কুলভূষণ রসায়ন শাস্বে এম. এ. এবং কলিকাতা বি*ব- 
বিদ্যালয় হইতে স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। 

৩৭ বংসর পরে আমি এই বিবরণ 'লাঁখতোঁছ। কিন্তু এখনও আমার স্পত্ট 
মনে পাঁড়তেছে একাঁদন শাঁনবার অপরাহে ছুটির পর কলেজ হইতেই আমরা 
কারখানা দোঁখতে রওনা হইলাম। ১০১৮১০৮৭ ফুট এই মাপের দুইটি পিসার 
কামরা লইয়া কারখানা । বলা বাহ্ল্য এরুপ কারখানাতে ম্লোভার' বা “গে 
লুসাকের' টাওয়ার বসাইবার কোন উপায় ছিল না। যে আঁশাক্ষত মস্ত্রঁ কারখানা 
তৈরি করিয়াছিল, তাহার এসব জ্ঞানও ছিল না। আমরা খুব ভাল কারয়া 
কারখানাঁট পরীক্ষা করিলাম এবং কি উপায়ে উহার উন্নীত করা যায়, তাহা চিন্তা 
কারতে লাগলাম। এইটি এবং অন্যান্য কয়েকাট ছোট ছোট আযাসডের কারখানায় 
যে দৃশ্য দৌখলাম, তাহা আমার মনে দড়ভাবে আঁঙ্কত হইল । মনে মনে ক্ষোভ 
ও গ্লানি অনুভব কাঁরলাম, এমন কথাও বালিতে পারা যায়। ইউরোপের যন্রশিল্প 
এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস আলোচনা কাঁরলে দেখা যায়, এক একজন লোক 
কি বিপুল বাধাঁবঘোোর মধ্য দিয়া কাজ করিয়াছে এবং শেষে আপনার অক্লান্ত 
সাধনার ফল জগংকে দান করিয্লা 'শিজ্পজগতে হয়ত যুগান্তর আনয়ন কাঁরয়াছে, 
অথচ তাহাদের প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বাত । লে র্যাঙ্ক বদেশে 
হাসপাতালে দারিদ্যের মধ্যে প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছেন, 'কন্তু আধাঁনক 'আযালকালর' 
(81191) তাঁনই আবক্কর্তা, জেমস ওয়াট, 'স্টফেনসন, আর্করাইট, হারাগ্রভূস, 

প্রমাণ বাধাকে জয় করিয়া অবশেষে সাফল্য লাভ করিয়াছলেন। . স্মাইলসের 
“ইঞ্জনিয়ারদের জশবন চাঁরত” গ্রন্থে দোখ, এঁ সব হীঞ্জনিয়ারদের প্রায় কেহই ধনীর 



৭৬ আত্মচারত 

ঘরে জন্মেন নাই। সাধারণ গৃহস্থের সন্তান তাঁহারা। রাস্তানির্মতা জন মেটকাফ 
গরীব মজ.রের ছেলে, ছয় বংসর বয়সে তান অন্ধ হন। নাই সেতুর নির্মাতা 
টেলফোর্ড এক বংসর বয়সে অনাথ হন এবং তাঁহার বিধবা মাতাকে সংসারের সঙ্গে 
[বিষম সংগ্রাম কাঁরতে হইয়াছিল। 

আমি ইহার পর সাজমাটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ কাঁরলাম এবং ইহা হইতে 
কার্বনেট অব সোডা প্রস্তুত কাঁরতে চেম্টা কারলাম। উত্তর ভারতে সাঁজমাটি 
স্মরণাতীত কাল হইতে বন্ প্রভৃতি পাঁরম্কার করার কাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । 
কিন্তু আম দোঁখলাম যে ইহাতে খরচ পোষায় না, কেননা তাহা অপেক্ষা ভাল 
সাজিমাটি সস্তায় বিক্লয় হয়। ব্রানার মণ্ড এণ্ড কোম্পাঁনর কারখানায় এই সোডা 
তৈয়ার হইত। ওষধ-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে জানতে পারলাম যে, এই ফার্ম 
কাযতঃ এসিয়ার রাজার একচোঁটয়া কারয়া ফেলিয়াছে। চীন ও জাপানেও ইহাদের 
সোডাই চালান যাইত। 

ফসফেট অব সোডা এবং সুপার ফস্ফেট অব লাইম লইয়া পরাক্ষা কাঁরলাম। 
এই সব দ্রব্য বদেশ হইতে কেন আমদানি কারতে হয়! অথচ যে উপকরণ (গবাদি 
পশনর হাড়) হইতে এই সব দ্রব্য তৈয়ার হয়, তাহা তো প্রচুর পারমাণে বিদেশে 
রপ্তাঁন করা হইতেছে! আমার তখনকার কাজের জন্য মান্র ১০।১৫ মণ হাড়ের 
গণড়ার প্রয়োজন। অনুসন্ধানে জানিতে পারলাম যে আমারই বাসস্থানের নিকটে 
রাজাবাজারে যে সব কসাইয়ের দোকান আছে, ঠিকাদারেরা সেখান হইতে গাড়ণ 
বোঝাই কারয়া হাড় লইয়া যায়। রাজাবাজারে বহু আঁশাক্ষত পশ্চিমা মুসলমান 
থাকিত এবং গোমাংস ইহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। কয়েক বস্তা কাঁচা হাড় সংগ্রহ 
কাঁরয়া আমার বাড়ীর ছাদে শুকাইতে দেওয়া হইল। তখন শীতকাল, বাংলাদেশে 
সাধারণতঃ এই সময়ে আকাশ পাঁরজ্কার থাকে। কিন্তু দ্ুভণগ্যররমে সেই বৎসর 
জানুআর মাসে পনর দিন ধাঁরয়া ক্রমাগত বৃম্টি হইল। তাহার ফলে হাড়ের 
সংলগ্ন মাংস পাঁচয়া দ্গন্ধ 1বকার্ণ কাঁরতে লাগল। সঙ্গে 'সঙ্গে সেই পচা 
মাংসে সুতার মত পোকা দেখা 'দিল। সন্ধান পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে কাকের দল 
আমার গৃহ আক্রমণ কাঁরল এবং মনের আনন্দে পচা মাংস ও পোকা ভোজন করিতে 
লাগল এবং হাড়গ্াল টানাটান কাঁরয়া আমার প্রাতবাসীদের গৃহেও ছড়াইতে 
লাগল। আমার বাড়ীর চাঁরাদিকেই নিষ্ঠাবান হিন্দুদের বাস। তাঁহারা সানুনয়ে 
আমাকে হাড়গ্ল অন্যত্র সরাইতে বাললেন। এমন আভাসও দিলেন যে, আ'ম 
স্বেচ্ছায় না সরাইলে তাঁহারা করপোরেশনের হেলথ আফিসারের সাহায্য গ্রহণ 
কাঁরবেন। সুতরাং হাড়গ্লি আমাকে তৎক্ষণাৎ সরাইবার ব্যবস্থা কারতে হইল। 
সৌভাগ্যরুমে, আমার পাঁরচিত একজন নাইীট্রিক আযাসিড ব্যবসায়শী আমার সাহাধ্যার্থ 
অগ্রসর হইলেন। মুরারিপুকুরের(১) কট মানকতলায় তান একখণ্ড জমি 
ইজারা লইয়াছিলেন। আমাকে হাড়গ্দীল সেই স্থানে পাঠাইয়া দিতে বাঁললেন: 

(৯হটবঞ্গাতঞ্গ আন্দোলনের বে বদ্রবাদের বোমার ফারখানা ছিল বায় মারপকুর | 
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হাড়গদলি সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং ই'টের পাঁজার মত স্তৃপাকার কারয়া 
তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। মধ্যরান্রতে সেই হাড়ের স্তুপ জ্বাঁলয়া 
উঠিল। স্থানীয় বিটের প্লস .ব্যাপার সন্দেহজনক মনে কাঁরয়া “ইয়া ক্যা লাস 
জলতা হ্যা” বলিতে বাঁলতে দৌড়াইয়া আঁসল। তাহার ভ্রম দূর কারবার জন্য 
একটা লম্বা বাঁশ দয়া ভিতর হইতে কতকগল হাড় টাঁনয়া বাঁহর কাঁরয়া তাহাকে 
দেখানো হইল। পুলিস কনেস্টবল সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। হাড়ের ভস্ম এখন 
কাজে লাগানো হইল । সালাফউারক আঁসিড যোগে উহা সুপার ফস্ফেট অব লাইমে 
পাঁরণত হইল এবং তাহার পর সোডার প্রীতীক্রয়ায় ফসফেট অব সোডা হইল। 

ছান্রাদগকে আমার অধ্যাপনার প্রণালী সম্বন্ধে এইখানে একটু বালব। আম 
টোবলের উপরে পোড়ানো হাড়ের গড়ার নমুনা রাখিতাম। যে উপকরণ হইতে 
ইহা প্রস্তুত তাহার সঙ্গে এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। গরু, ঘোড়া অথবা 
মানুষের কঙ্কাল হইতেও উহার উৎপান্ত হইতে পারিত। হাড়ভস্ম রাসায়ানক 
হিসাবে বিশুদ্ধ মিশ্পদার্থ, রাসায়নকদের নিকট ইহা “ফসফেট অব ক্যালাসয়ম” 
এবং চূর্ণ আকারে ইহা স্নায়াবক শীন্তবর্ধক ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়; আম অনেক 
সময় খাঁনকটা হাড়ভস্ম আমার মুখে ফোঁলয়া দিতাম এবং 'চবাইয়া গাঁলয়া 
ফোঁলিতাম এবং ছান্রদেরও তাহাই কাঁরতে বাঁলতাম। কেহ কেহ বিনা দ্বিধায় আমার 
অনুকরণ কাঁরত; কন্তু অন্য কেহ কেহ আবার ইতস্ততঃ কারত, তাহাদের মন 
হইতে গোঁড়ামির ভাব দুর হইত না। অন্পাঁদন পূর্বে আমার একজন ভূতপূর্ব 
ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি বিশ্বাবদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং এখন 
মাড়োয়ারী সমাজের অলঙগকার, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিৎ এবং ব্যবসায়ী হিসাবে 
খ্যাতনামা । তান হাসতে হাসিতে কলেজ-জীবনের এই পুরাতন কথা আমাকে 
স্মরণ করাইয়া দিলেন [শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান)। 

যে সমস্ত রাসায়ানক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদান হয়, তাহার কতকগ্দলি এই 
দেশেই প্রস্তুত কারবার সমস্যা সমাধান কাঁরয়া, আমি 'ব্রটশ ফার্মাকোঁপয়ার ওষধ 
তৈয়ারর দকে মনোযোগ দিলাম । ৯৮৪ 750 1090101, [17001 4১15210109115 

প্রভীতি কতকগ্ীল ওষধ প্রস্তুত করা একজন ?শাক্ষত রাসায়নিকের পক্ষে শন্ত নহে, 
ইহা দোখয়া আম আশ্বস্ত হইলাম। ইথার তৈয়ার কাঁরতেও আমি প্রবৃত্ত 
হইলাম। কিন্তু এঁ কার্য কারতে কারিতে ভাঁষণ বস্ফোরণে কাচপান্র ভাঙিয়া চুরমার 
হইল দোঁখয়া আম সতর্ক হইলাম। বাজারের সোরাকেও বিশুদ্ধ কারয়া পটাশ 
নাইভ্রস বি. পি. তে পাঁরণত কর? গেল। 

পুরাতন বোতল, শাঁশ প্রভৃতি বহবাজারের 'বীক্রওয়ালাদের নিকট হইতে 
যত ইচ্ছা সংগ্রহ করা যায়, আমি তাহাদের গদাম পরনক্ষা কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলাম। 
আমার প্রয়োজনের মত 'জাঁনস যে এখান হইতেই সংগ্রহ করা যাইবে, সে বিষয়ে 
আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। 

এই সমস্ত গোড়ার কথা ঠিক কাঁরিয়া একটি ওঁষধের কারখানা খুলিবার জন্য 
আম মনস্থ কাঁরলাম। এই কারখানার ক নাম হইবে, তাহা লইয়া বহু চিন্তার 
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পর অবশেষে বর্তমান নামটি (বেঙ্গল কোমিক্যাল আ্যান্ড ফার্মাসউিক্যাল ওয়ার্কস্) 
দেওয়াই "স্থির কাঁরলাম। নামটি একটু লম্বা, কিন্তু রাসায়ানক ও ভেষজ উভয় 
প্রকার পদার্থের পাঁরচয়ই নামের মধ্যে থাকা চাই, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। নামাঁট 
ঘে ঠিকই হইয়াছিল, তাহা সময়ে প্রমাণিত হইয়াছে। অন্ততঃপক্ষে এই নামের 

সম্বন্ধে কেহ কোন আপাতত করে নাই। 
এখন আমার প্রস্তুত ওষধাঁদ বাজারে কির্পে চালানো যায়, সেই চিল্তা কাঁরতে 

লাগলাম। আম একজনকে দালালের, কাজে 'শাক্ষিত কারয়া তুলিয়াছিলাম। 
সে আমার ওঁষধ তৈয়ারির জন্য কাঁচামাল 'কানিত এবং আমার প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে 
ধরুয় কারত। একটি যুবক আমার জ্যোম্ঠন্রাতার (ডান্তার) নিকট কম্পাউণ্ডারের 
কাজ করিত। বত্মানে সে বাঁসয়া ছিল। আম তাহাকে গ্রাম হইতে লইয়া 
আঁসলাম। 'ডসৃপেন্সারতে যে সব সাধারণ ওঁষধ ব্যবহৃত হয়, সেগ্ীলর নাম সে 
জানিত। তাহার নিকট আম আমার ওষধ তৈয়ারর কল্পনার কথা বাঁললাম। 
যুবকাট প্রাইমার স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত পাঁড়য়াছল, লেখাপড়া সামান্য [শিখিয়াছল,_ 
ইংরাজীও 'কাণ্চং জাঁনত। তাহার দ্বারা আমার কাজ বেশ চলতে লাগল। 
তখনকার 'দনে ম্যাট্রক পাস ছেলে বোশ 'ছল না, যাহারা ইংরাজী স্কুলের উচ্চ 
শ্রেণী পর্যন্ত পাঁড়ত, অথবা দুর্ভগ্যক্রমে কোন কলেজের দরজা পার হইত, তাহাদের 
একটা ভ্রান্ত মর্যাদাজ্ঞান জান্মত এবং এই জাতিভেদের দেশে, তাহাদের মনে এক 
নৃতন জাত্যাভিমানের স্যান্ট হইত। আমার 'নর্বাচিত ঘূবকটির এসব দোষ ছিল 
না। সে আমার সঙ্গেই থাকত এবং সামান্য পারশ্রীমক লইত। তবে 'জাঁনস 
বিকুয়ের উপর তাহাকে ছু কামশন দিব বাঁলয়াছলাম। সে তরুণবয়স্ক, সুতরাং 
তাহার মধ্যে উৎসাহ বা আদর্শবাদের অভাব ছিল না। আমার মনের ছোঁয়াচও 
তাহার লাঁগয়াছল। লোহার উপর সালাফউীরক আযাঁসডের প্রাতীক্কিয়ায় সবুজ 
রঙের দানাদার ফোর সালফ (ব. পি.) হইতে দেখিয়া সে একাঁদন উচ্ছবৰাসতভাবে 
বাঁলয়াছিল-_“ভগবান, কি আশ্চর্য এই রসায়ন বিজ্ঞান! আবার দ:গরন্ধময় গাঁলত 
হাড় হইতে সোডি ফসূফ (বি. পি.)-এর উদ্ভব দোঁখয়া সে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতব্ণ্ধি 
হইয়া গিয়াছিল। আমার প্রস্তুত ওষধগূি ইউরোপীয় কায়দায় বোতলে পুরিয়া 
লেবেল আঁটা ও প্যাক করা হইত। সেগুলি লইয়া আমার দালাল এখন ওষধের 
বাজারে ঘ্ারতে লাঁগল। 

স্থানীয় ওষধাবক্রেতাগণের সাধারণতঃ রসায়নশাস্নে কোন জ্ঞান নাই। তাহারা 
বড়জোর হিসাব করিয়া ব্যবসায়ে লাভ ক্ষতি গণন্না কারতে পারে। তাহারা আমার 
প্রস্তুত ওষধ দৌখয়া প্রশংসা কাঁরল, 'কল্তু মাথা নাঁড়য়া বালল, “বড় বড় নামজাদা 
বিলাতী ফার্মের ওষধ সহজেই বিক্লয় হয়, কিন্তু দেশী ওষধ লোকে চায় না।” 
সুতরাং গোড়া হইতেই আমাদগকে কঠোর সংগ্রাম কারতে হইয়াছে। 

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘাঁটল, যাহা কেবল যে আমার প্রচেম্টায় নৃতন শাল্ত 
স্টার কাঁরল তাহা নহে,_আমাদের ব্যবসায়ের উপরও উহার ফল বহুদ্রপ্রসারী 
হইল । 
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একদিন আমার এক পুরাতন সতশর্থ আমার এই নূতন প্রচেষ্টার কথা শনিয়া 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কারতে আঁসলেন। তাঁহার মনে খুব স্বদেশানূরাগ ছিল এবং 
তিনি উপলাব্ধ কারতে পাঁরয়াছলেন যে, আমাদের যুবকদের জন্য যাঁদ নৃতন 
নূতন জীবকার পথ উন্মুক্ত না হয়, তবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারসমস্যা 
প্রবল হইয়া আর্থক ধৰংস ও জাতীয় দুর্গত আনয়ন কারবে। হীনই ডাঃ অমূল্য- 
চরণ বসু। 'চাকৎসা ব্যবসায়ে তিন তখন বেশ সাফল্যলাভ কাঁরয়াছেন এবং এই 
সময় হইতে আমাদের নৃতন ব্যবসায়ে যোগ দিয়া তান অনেক কাজ কাঁরয়াছিলেন। 
আম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভিতরের দিকের ঘরে লইয়া গেলাম, যেখানে বড় বড় কটাহ 
ও ভাঁটতে ফোর সাল্্ফ, সোডি ফসৃফ এবং অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য দানা 
বাঁধতোছল। আমার নৃতন ব্যবসায়ের প্ল্যান আমি তাঁহাকে বাঁললাম এবং তাহা 
যে সম্ভবপর তাহাও বুঝাইয়া দিলাম। অমূল্যচরণ উৎসাহী লোক ছিলেন। 'তাঁন 
আমার কথায় আনন্দে নৃত্য কাঁরতে লাগিলেন এবং সাগ্রহে আমার সঙ্গে যোগ 
দলেন। 

তাঁহার সহযোগতা আমাদের পক্ষে খুবই মূল্যবান হইল। তান যে কেবল 
ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে আর্ক সাহায্যই কারলেন তাহা নয়, আমাদের প্রস্তুত 
ওষধগৃি যাহাতে ডান্তারদের সহানুভূতি লাভ কাঁরতে পারে, তাহার জন্যও চেষ্টা 
কাঁরতে লাঁগলেন। সোদপুরের আযাঁসডের কারখানা যাদব 'মন্র লাভজনক ব্যবসার্পে 
চালাইতে পারলেন না, কেন না যে লোকাঁটর উপর তিনি এই কারখানার ভার 
দয়াছলেন, তাহার বেতন আঁত সামান্য ছিল, কাজও সে কিছ বুঝিত না। যাদব 
মন্র এক হাজার টাকায় আমাকে এই কারখানা বিক্য় করিতে চাঁহলেন। কিন্তু 
টাকা কোথায় পাওয়া যায়ঃ তিন বৎসর চাকার করিয়া ব্যাঙ্কে আমার ৮০০ টাকা 
জাঁময়াছিল, সে টাকা গোড়ার দিকে পরাঁক্ষার কাজেই ব্যয় হইয়া গিয়াছল। 'মন্র 
আমার আর্ক অবস্থা ভালই জাঁনিতেন। আম যাঁদ টাকার জন্য হ্যান্ডনোট 
ধলাখয়া দই তাহা হইলেই তিনি কারখানা ছাঁড়য়া দিতে রাজী হইবেন। দুই 
এক মাস পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পরাক্ষক হিসাবে আমার প্রায় ছয় শত টাকা 
পাওয়ার কথা । অবাশিষ্ট টাকা আঁম কয়েক 'কাস্তিতে শোধ করিতে পারিব। এই 
সমস্ত ভাবিয়া আম "মিত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চুক্তি পাকা করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ 
আযাঁসডের কারখানার দখল লইলাম। শকন্তু আর একটা নৃতন বাধা উপাস্থত 
হইল। আমার বাসস্থান হইতে এই কারখানা ছয় মাইল দরে, স্থানাটও সূগম 
নয়। সৃতরাং কারখানার কাজ রূপে চালানো যাইবে। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীরও এ 
ণবষয়ে উৎসাহ ছিল, আম তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ কারলাম। 'তাঁন আমার সঙ্গে 
একমত হইলেন। ১৮৯৩ সালের গ্রীষ্মের ছুটি কেবল আরম্ভ হইয়াছে, মে ও 
জুন এই দুই মাস ছাঁটি। চন্দ্রভূষণ, তাঁহার ভ্রাতা কুলভুষণ এবং তাঁহাদের একজন 
আত্মীয়, সোদপ্রের এই দুর্ণম স্থানে গেলেন। যেখানে তাঁহারা বাসা লইলেন সে 
একটা মাঁটর কুটীর। গিনকটে কোন বাজার 'ছল না, কোন মাছ তরকারও পাওয়ার 
উপায় ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে কয়েক বস্তা চাল এবং আল সংগ্রহ করিয়া 
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লইয়া যাইতে হইয়াছল। এই "দিয়া বাঁশবনে তাঁহারা মহানন্দে চড়ুইভাতি কাঁরতে 
লাগিলেন। তাঁহারা আাঁসডের ঘরগ্দীল উত্তমরূপে পরাক্ষা কারলেন এবং এই 
'আঁদম' প্রণালশতে কার্য করাতে কাঁচামালের যে পাঁরমাণ অপচয় হইতেছে, তাহা 
দোঁখয়া দঃখত হইলেন। এইরূপে একটি ছোট কারখানা যাঁদ কোন মূলধনী 
[ানজে চালায় এবং সমস্ত খংটিনাঁট দেখাশুনা করে, তাহা হইলে লাভজনক হইতে 
পারে। কল্তু কোন স্াশাক্ষত রাসায়ানকের এরূপ স্থানে কোন কাজ নাই। 

ভাদুড়ীভ্রাতাগণ জ্;লাই মাসে কলেজ খাীলতেই সোদপদর হইতে চাঁলয়া 
আঁসলেন। কিন্তু কিরূপে আধাঁনক প্রণালীতে একটি আঁসডের কারখানা স্থাপন 
করা হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা ?রপোর্ট আমাকে দিলেন। কিন্তু তখনও এর্প 
কোন কারখানা স্থাপনের সময় হয় নাই। আমি প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ কাঁরতে 
পারিলাম না এবং ওষধ প্রস্তুতের দিকেই আমাকে সমস্ত অবসর সময় ব্যয় কাঁরতে 
হইত। ইহার দশ বৎসর পরে বৃহদাকারে কোমক্যাল ও ফার্মাসউটিক্যাল কারখানা 
কার্যে পারণত করা হইল। তাহার সঙ্গে একটি আযাঁসড তোরর 1বভাগও 

বন্ত হইল। 
ইতিমধ্যে আম ওঁষধ প্রস্তুতের কাজে ডুবিয়া গেলাম। 'ফার্মাসউটিক্যাল 

জার্নাল" 'কোমিস্ট এণ্ড ড্রাঁগস্ট' প্রভীত সামাঁয়ক পত্র হইতে এই বিষয়ে খুব সাহায্য 
পাওয়া যাইত। আমার জের চেম্টাতেই নানা কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইত। 
একটি দমম্টান্ত দতেছি। আম যে সরাপ অব আইওডাইভ অব আয়রন প্রস্তুত 
কারতাম তাহা 1কছ:ীদন রাখলে ঈষৎ পঁতাভ হইত । িবলাত হইতে যে ওষধ 
আমদানি হইত তাহাতে অনেকাঁদন পযন্ত ঈষৎ সবুজ রং থাঁকত। রূপে এই 
সমস্যার সমাধান করা যায়ঃ একদিন পূর্ত সাময়িক পন্রগুলি উল্টাইতে 
উল্টাইতে আম ইহার সমাধানের পল্থা খঁজয়া পাইলাম। ফেরাস আইওডাইড 
প্রস্তুত হইলে, তাহার সঙ্গে একটু হাইপো ফসফরাস আ্যপসড় যোগ করিলেই 
উহাতে যতাঁদন ইচ্ছা ঈষং সবুজ রং থাকিবে । এইরূপে আম ওষধ প্রস্তুতের 
কাজে আভজ্ঞতা লাভ কারতাম এবং কোন সমস্যা উপাঁস্থত হইলে, তাহার সমাধানে 
তৎপর হইতাম। 

এই সময়ে আমাদের জিনিস বাজারে বেশ চালতৈে আরম্ভ করিল, ক 
ওষধ বিক্রেতাদের আলমারিতে স্থান পাইল। প্রথম প্রথম ওঁষধের নমূনা লইয়া 
যাওয়া মান্র অনেকে আমাদের বিরুদ্ধতা করিতেন, আমাদের কাজের সম্বন্ধে শেষ 
বিদ্রুপ কাঁরতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এখন মত পাঁরবর্তন হইতে 
লাগল এবং তাঁহারা আমাদের তৈয়ারী 'জানিসের প্রশংসা করিতে লাগলেন। কিন্তু 
তব তাঁহারা তাঁহাদের গ্রাহকদের এই বাঁলয়া নিন্দা করিতে ন্রাট কারতেন না যে, 
তাঁহাদের দেশী ?জানসের উপর আস্থা নাই। ইতিমধ্যে অমূল্যচরণ ডান্তার-মহলে 
আমাদের ?জানসের জন্য খুব প্রচারকার্য কাঁরতে লাগিলেন। একটা প্রবাদ আছে, 
“চোর ধাঁরবার জন্য চোরকেই লাগাও” । প্রবাদাটর মূলে কিছু সত্য আছে। 
পরলোকগত রাধাগোবিন্দ কর, অমূল্যচরণ বস; প্রভৃতিকে কারমাইকেল মোডক্যাল 
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কলেজের প্রবর্তকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। তাঁহাঁদগকে আমাদের পক্ষে আনা 
কঠিন হইল না। তাঁহাদের সমব্যবসায়ী অন্যান্য উদীয়মান চাকংসকগণ-_নীলরতন 
সরকার, স:রেশপ্রসাদ সর্বাঁধকারাী প্রভাীতিও স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাঁণত হইয়া ক্রমে 
আমাদের প্রস্তুত এট্ঁকনৃস্ সরাপ, সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অব লাইম, 
টানক গ্েলসেরোফসফেটু, প্যাঁরস কোমিক্যাল ফুড প্রভৃতিও ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতে 
লাগলেন। 

_ স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের কাঁবরাজেরা যে সব দেশী ভেষজ ব্যবহার 
করিয়া আসিতেছেন, অমূল্যচরণ ও রাধাগোঁবন্দের সে সমস্তের উপর একটা সহজ 
আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। যে সমস্ত ডাক্তারী ওঁষধ প্রচালত ছিল, আম সেইগুীলই 
প্রস্তুত কাঁরতে আরম্ভ কার, 'কন্তু অমূল্যচরণ আমাদের ব্যবসায়ে নৃতন পথ 
প্রদর্শন কারলেন। তানি কয়েকজন কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আয়ুবেদীয় 
ওষধের প্রস্তুত-প্রণালী সংগ্রহ করিলেন। কালমেঘের সার, কুর্টির সার, বাসকের 
সিরাপ, জোয়ানের নার প্রভৃতি ভেষজের প্রস্তৃত-প্রণাল তান আমার কট 
উপাস্থত কারলেন। এতদ্ব্যতঈত 'তাঁন নজে এই সমস্ত দেশীয় ভেষজের জন্য 
প্রচারকার্য কারতে লাগিলেন। ডান্তারাদগকে তান বাঁলতেন যে, এই সমস্ত 
বধের গুণ বাংলার ঘরে ঘরে বহুবৎসরব্যাপী ব্যবহারের ফলে প্রমাঁণত হইয়াছে। 
এখন কেবল আধ্বানক বৈজ্ঞাঁনক প্রণালশতে উহাদের ভেষজ শান্তকে কাজে লাগাইতে 
হইবে এবং ডান্তারাদগকে উহা ব্যবহার করিতে হইবে। অমল্যচরণ নিজে এ সব 
দেশীয় ওষধ ব্যবহার করিয়া পথ প্রদর্শন করলেন। ধরে ধীরে এই সব দেশীয় 
ওষধের উপকারতা স্বীকৃত হইতে লাগল । তখনকার দিনে 'টলুর সিরাপ" ব্যবহার 
করা সর্বত্র প্রচালত 'ছিল। কিন্তু দেখা গেল, বাসকের সরাপ উহা অপেক্ষা 
আঁধকতর ফলপ্রদ। আমাদের নবপ্রবার্তিত দেশীয় ভেষজ এইভাবে নিজের গুণেই 
সবন্র প্রচারত হইতে লাঁগল। 

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৪১ সালে ও, সোগনেসী দেশীয় ভেষজ ব্যবহারের 
কথা বলেন; তারপর কানাইলাল দে, মদন শোঁরফ, উদয়চাঁদ দত্ত 1ব্রাটশ ফার্মাকো- 
ধপয়ার কতকগুলি দেশীয় ভেষজ অন্তভূরন্ত কারবার জন্য বহন চেষ্টা করেন। 
অর্শতাব্দী পরে এ সমস্ত িাকিৎসকগণের প্রস্তাবের প্রাতি চিকিংসকগণের 
মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ১৮৯৮ সালে কাঁলকাতায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেসের 
যে আধবেশন হইল, তাহাতে আমরা একটি স্টল খুলিয়া আমাদের প্রস্তুত দেশীয় 
ভেষজ প্রদর্শন কারিয়াঁছলাম। ম্ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশ হইতে আগত ডান্তারদের 
দৃষ্টি উহার প্রাত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। ডাঃ কানাই লাল দে তখন মৃত্যুর 
দ্বারে আতাঁথ বাঁললেও হয়। কন্তু তাঁহারই অনূপ্রেরণায় মোঁডক্যাল কংগ্রেসের 
কাউীল্সল কতকগুলি দেশীয় ভেষজকে গ্রহণ কারবার জন্য চাকংসকসজ্ঘের নিকট 
আবেদন কাঁরলেন। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার কর্তারা অবশেষে সে আবেদন গ্রাহ্য, 
কাঁরলেন এবং দেশশয় ভেষজ ফার্মাকোঁপিয়ার পপাঁরাশজ্টে স্থান লাভ কাঁরল। 

বাজারে এখন আমরা প্রবেশ কারবার সুযোগ পাইলাম। পাইকারণ ব্যবসায়নরা 
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আমাদের (জানিস সম্বন্ধে খোঁজ কাঁরতে লাঁগলেন। দেশী জিনিস প্রচলন কারবার 

বিরুদ্ধে একটা প্রধান বাধা ছিল এই যে, কাঁলকাতায় ওষধের বাজার প্রধানতঃ 

আঁশাক্ষত স্থানীয় এবং পাশ্চমা মুসলমানদের হাতে ছিল। ইহাদের মধ্যে 

ধবন্দুমান্র স্বদেশপ্রীতি ছিল না এবং ইহারা স্থানীয় ভেষজপ্রস্তুতকারকদের উপর 

অন্যায় সববিধা গ্রহণ কাঁরতে ছাঁড়ত না। 'দেশী চিজ'এর বাজারে চাহিদা ছিল না, 

সূতরাং মূল্য না কমাইলে, তাহারা এ সব ?জাঁনস বাজারে চালাইতে চাহিত না। 

মূল্য কমাইলেও, নগদ দাম তাহারা দিত না, আঁনা্দন্ট কালের জন্য টাকা ফেলিয়া 

রাখিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে বাঙালীদের পাঁরচালত দুই একটি ফার্ম প্রথম 

হইতেই আমাদের প্রস্তুত জিনসের আদর কাঁরতেন। একদিন আমরা বেশা 
পাঁরমাণে কতকগুলি কাঁচামাল খাঁরদ কাঁরয়াছলাম_যথা আইওিন, টল.ু, বেলে- 
ডোনা প্রভীতি। কাঁলিকাতার প্রধান ওঁষধ ব্যবসায়ী মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল জ্যাণ্ড 
কোম্পানির পরলোকগত ভূতনাথ পাল, আমরা এত আঁধক পাঁরমাণে আইওাঁডন 

[াঁনতোঁছ দোখয়া 'বাঁস্মত হইলেন। আমরা ৭ পাউণ্ড আইওাডন 'কানয়াছলাম। 
কাঁলকাতার বা মফঃস্বল্র কোন সাধারণ ওষধালয় মাসে, এমন কি বংসরে এক 
পাউন্ডের বৌশ আইও?ডন কাঁনত না। ভূতনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা 
একবারে এত বোঁশ আইওডন 'কানিয়া দি কাঁরবেন 2” আমরা যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া 
[দিলাম যে আইওডন হইতে "সরাপ ফৌর আইওডাইভ' প্রস্তৃত হইবে, তখন তাঁহার 
কৌতূহল বাঁধত হইল। তাঁহার কাছে আমাদের জিনিসের 'অর্ডার' দেওয়ার জন্য 
পৃূবেই অনুরোধ করা হইয়াঁছল, কিন্তু ?তান উহাতে তেমন গুরুত্ব দান করেন 
নাই, কেন না স্বভাবতঃই আমাদের প্রচেষ্টার উপর তাঁহার 1ব*বাস জন্মে নাই, কিন্তু 
এখন তাঁহার চোখ খুলিল। ৭ পাউণ্ড আইওডন 'এবং টলু প্রভৃতির দ্বারা '্রাটশ 
ফার্মাকোঁপয়ার ওষধ তৈয়ারু হইবে, ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়! পাল তৎক্ষণাৎ এক হন্দর 
[সরাপ ফোঁর আইওডাইডের জন্য অর্ডার দিলেন এবং আমার মতদূর স্মরণ হয়, 
এক হন্দর ফেরি সালফের জন্যও তিনি অর্ডার দিয়াছিলেন। 

যখন আমার হাতে এই অর্ডার আসল, আমার আনন্দের আর সামা রাঁহল না। 
কলেজ হইতে ফিরিয়া প্রত্যহ অপরাহে প্রোয় ৪॥০্টার সময়) আম পূরাঁদনের প্রাপ্ত 
অরারগুলি দেখিতাম এবং যাহাতে এ সব [জিনিস শীঘ্র সরবরাহ হয় তাহার ব্যবস্থা 
কঁরিতাম। কলেজ লেবরেটরাঁ হইতে আমার ফার্মেসীর লেবরেটরীতে যাওয়া 
আমার পক্ষে বশ্রামের মতই ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার নূতন কজে প্রবৃত্ত 
হইতাম এবং অপরাহ্ ৪॥০্টা হইতে সন্ধ্যা এটা পর্যত খাঁটয়া কাজ শেষ কঁরিতাম। 
কাজের সঙ্গে আনন্দ থাকিলে তাহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষাতি হয় না। যে সমস্ত ওষধ 
বিদেশ হইতে - আমদানি হইত, তাহাই এদেশে প্রস্তুত কাঁরতে পারিতোছ, এই 
ধারণাই আমার মনে বল দিত। 'সরাপ ফোর আইওডাইড, 'স্পারিট অব নাহীট্রক 
ইথর, টিংচার অব নক্সভমিকা প্রভাত প্রকৃতপক্ষে লেবরেটরশতে তোর হয়, কেন না: 
উরগুলি প্রস্তুত করিতে শিক্ষিত রাসায়নিকের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি নমূনার জন্য 
গ্যারান্টি দিতে হইবে, ইহার জন্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা চাই। | 
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এই সময় আমার পক্ষে একাঁট বিষম অনর্থপাত হইল । অমৃল্যের ভাঁগনপাতি 
সতীশচন্দ্র সিংহ রসায়ন শাস্তে এম. এ. পাস কাঁরয়া আইনের পড়াও শেষ করে। 
মামূলী প্রথায় আইন পরণক্ষায় পাস করিয়া সে হয়ত ওকালাতি আরম্ভ কাঁরত। 
কন্তু অমূল্যের আদর্শে তাহার চিত্ত অনপ্রাণত হইল, সে ?নজের রাসায়ানক জ্ঞান 
কাজে লাগাইতে ইচ্ছুক হইল এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের নৃতন ব্যবসায়ে যোগ 
দিল। একটা নূতন ব্যবসায়, ভাবষ্যতে যাহার দ্বারা বশেষ কিছ; লাভের আশা 
নাই, তাহার কাজে এইভাবে আত্মোৎসর্গ করা কম আত্মীব্বাস ও সৎসাহসের 
পাঁরচায়ক নহে। এরুপ কাজে কঠোর পাঁরশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইতে হয় এবং 
িছ;কালের জন্য লাভের কোন আশাও মন হইতে দূর করিতে হয়। যুবক সতীশ 
আমার একজন প্রধান সহকার হইল, সে কিছ; মূলধনও ব্যবসায়ে দিয়াছিল। 
রাসায়ানক কাজে এ পরঞ্ষ্ত বালতে গেলে আম এককই ছিলাম এবং আমার পক্ষে 
অত্যন্ত বেশী পাঁরশ্রমও হইত। তাছাড়া যে অবসর সময়টুকৃতে আম অধ্যয়ন 
কারতাম, তাহাও লোপ হইয়াছিল, আমি সতঈশকে আমার উদ্ভাঁবত নূতন প্রণালশর 
রহস্য ঝুঝাইতে লাগলাম এবং সে শাক্ষত রাসায়ানক বাঁলয়া শীঘ্রই এ কাজে 
পটূতা লাভ কারল। আমরা দুইজন একসঙ্গে প্রায় দেড় বংসর উৎসাহসহকারে 
কাজ কারলাম এবং আমাদের প্রস্তুত বহু দ্রব্যের বাজারে বেশ চাঁহদা হইল। কোন 
কোন চিকিংসক তাঁহাদের ব্যবস্থাপন্রে যতদূর সম্ভব আমাদের ওধধ ব্যবহার কারিতে 
লাগলেন। 'কন্তু বিধাতার ইচ্ছা আমাকে ভীষণ আঁগ্নপরাক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ 
হইতে হইবে। একাঁদন বৈকালে আম অভ্যাসমত ভ্রমণে বাহর হইয়াছিলাম। 
রাঁন্র ৮॥০টার সময় বাড়ী ফিরিয়া শুনলাম, সতীশ আর নাই। বজ্রাঘাতের মতই 
এই. সংবাদে আম মুহ্যমান হইলাম। দৈবরুমে হাইড্রোসায়ানক আঁসড বিষে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আম প্রায় জ্বানশূন্য অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাস- 
পাতালের দিকে ছুটিলাম। সেখানে সতটশের মৃতদেহ স্ট্রেচারের উপরে দোঁখলাম। 
আম নশচল প্রস্তরমূতির মত বাহ্যজ্ঞানশন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রাহলাম- বহুক্ষণ 
পরে প্রকৃত অবস্থা আম উপলাঁব্ধ কারতে পাঁরলাম। এই তরুণ যুবক জীবনের 
আরম্ভেই কালগ্রাসে পতিত হইল, পশ্চাতে রাঁখয়া গেল তাহার শোকসন্তপ্ত 
বদ্ধ পিতামাতা এবং তরুণী বিধবা পত্বরী। অমূল্য ও আমার মানাঁসক যন্ত্রণা 

বর্ণনার ভাষা নাই। আমাদের বোধ হইল, আমরাই যেন সতাঁশের মৃত্যুর 
কারণ। সেই ভীষণ দুর্ঘটনার পর ৩২ বংসর অতাঁত হইয়াছে, কিন্তু এখনও 
এই সমস্ত কথা লাখতে আমার সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুং্পর্শে শিহাঁরয়া 
উাঁঠিতেছে। 

1ছুকালের জন্য মনে হইল যে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা চূর্ণ হইয়া গেল। 
প্রথম শোকের উচ্ছ্বাস প্রশামত হইলে, অমূল্য ও আঁম সমস্ত অবস্থা ভাবিয়া 
দোৌখলাম; “ভগবান ঘাহাকে দয়াছলেন, ভগবানই তাহাকে 'ফিরাইয়া লইলেন” এই 
কথা ভাবিয়া আম সান্ত্নালাভের চেষ্টা কারলাম। আমি আর পশ্চাতে ফিরিতে 
পাঁর না। পুনর্বার আমাকেই সমস্ত গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। 



৮৪ আত্মচারত 

কঠোর দৃঢ়সঙ্কজ্পের সঙ্গে আম সমস্ত বাধাঁবঘ্য আতক্রম কারবার জন্য প্রস্তুত 
হইলাম। 

সোভাগ্যক্রমে কর্মের বৈচিন্তর্যই আমার পক্ষে বিশ্রাম, জীবনের সান্ববনাস্বরূপ 
গিল। ফরমাইস মত দ্রব্য যোগ্াইতেই হইবে । বস্ততঃ এক একটা বড় অর্ডার কাজের 
উৎসাহ বাদ্ধ কাঁরত। এবং সে সময়ে কঠোর পারশ্রম কাঁরয়াও আমার স্বাস্থ্যের 
কোন ক্ষত হইত না। সকালবেলা দুই ঘণ্টা আম রসায়ন শাস্ত্র এবং সাধারণ 
সাঁহত্য সম্পকাঁয় গ্রল্থাঁদ অধ্যয়ন কারবার জন্য 'নার্দম্ট রাখিতাম। যাঁদ ঘটনাক্রমে 
এঁ সময়ে পড়াশুনায় কোন ব্যাঘাত হইত তাহা হইলে আম আর্তদ্বরে বাঁলতাম_- 
“একটা দিন নম্ট হইল!” রাঁববার এবং ছনরটর দিনে আম একাঁদরূুমে ১০।১২ 
ঘণ্টা পারশ্রম করিতাম। মাঝে কেবল একঘণ্টা স্নানাহারের জন্য ব্যয় কাঁরতাম। 
কাজ অনেকটা বাঁধাধরা ছিল, মস্তিজ্ক চালনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কখনও 
কখনও আম আরাম কেদারায় শুইয়া থাকতাম এবং আমার 'নর্দেশ মত ২।১ জন 
কম্পাউন্ডার 'বাঁভন্ন উপাদান ওজন করিয়া একত্র মিশাইয়া 'নাদর্ট ওষধ প্রস্তুত 
কাঁরত, আম মাঝে মাঝে নমুনা পরাঁক্ষা কাঁরয়া দৌখতাম এবং 1বশ্লেষণের পর 
সেগ্যালর '্টান্ডার্ড” ঠিক কাঁরয়া দিতাম। ওঁষধ প্রস্তুতকারকদের পরামর্শ অনুসারে 
এবং এ সম্বন্ধে বিপুল সাহত্য ঘাঁটয়া আম আমার লেবরেটরীতে কতকগীল 
প্রয়োজনীয় তরল সার এবং ?সরাপ প্রস্তুত কাঁরয়া রাঁখয়াছিলাম। দৃজ্টান্তস্বরূপ, 
ঘাঁদ আমাকে একশত পাউন্ড 'এট্িনের সিরাপ" প্রস্তুত কারতে হইত, তবে কেবল 
মান্র নার্দস্ট ওজন অনুসারে তরল সার ও প্রয়োজনীয় ?সরাপ 'মিশাইয়া লইতে হইত 
এবং এইভাবে পাঁচ 'মানটের মধ্যেই আম ফরমাইসমত জানিস যোগাইতে পাঁরতাম। 

যাহাতে যান্নিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, এমন কোন সমস্যা যাঁদ 
কোন রাসায়ীনকের হাতে পড়ে, তবে তাহার পক্ষে অনেক সুযোগ আছে। সে 
কখনই 'বচাঁলত হয় না, যে কোন বাধাঁবঘ্যই উপাস্থত হোক না কেন, সে তাহা 
আতিক্রম করিতে পারে। সে নৃতন নূতন কার্যপ্রণাল আঁবম্কার কারতে পারে, 
যাহা তাহার পক্ষে ব্যবসায়ের গৃহ্যকথা হসাবে খুবই মূল্যবান হইয়া উঠে। কিন্তু 
আমাদের পক্ষে বড় একটা বাধা ছিল। এ পর্যন্ত আমরা যে মূলধন খাটাইয়াছিলাম, 
তাহার পাঁরমাণ তিন হাজার টাকার বেশ হইবে না। আমার মাহনা হইতে আমি 
বিশেষ কিছুই জমাইতে পাঁরিতাম না। অমূল্যের ভাল পসার হইতোঁছল, 'িল্তু 
সে একটি বৃহৎ একান্নবতরঁ 'হন্দপাঁরবারের একমান্র উপাজনিক্ষম লোক ছিল,_ 
তাহার উপর তাহার আবার পরোপকার প্রবাস্তও যথেন্ট ছিল। সতরাং সেও 
বশেষ ছু সণ্য় কারতে পারে নাই। আমরা যে মূলধন 'দয়াছলাম, তাহার 
কতকাংশ যন্ত্রপাতি, শাঁশ, বোতল এবং অন্যান্য মালমসলা, সরঞ্জাম প্রভাতিতেই ব্যয় 
হইয়াছিল। ওঁদকে সোদপুরের সালাঁফউাঁরক আ্যাঁসডের কারখানাঁটর অবস্থা 
শোচনশয় হইয়া, উীঠয়াছল। ইহাতে দৈনিক গড়ে দশ মনের বেশী আযাসিড প্রস্তুত 
টন ররেনিসরারার বাটা জা নািগরালিদানিনি টাকা 
কোন সম্ভাবনা ছিল না। 



সপ্তম পাঁরচ্ছেদ ৮৫ 

১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মের ছাটর সময় আম আমার পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বাড়ী ছনাটলাম। আমাদের যে ভূসম্পান্ত অবশিস্ট ছিল, তাহা 
দেনার দায়ে আবদ্ধ হইয়া পাঁড়য়াছিল। খুলনা লোন আফিস এবং অন্যান্য মহাজনদের 
সঙ্গে একটা আপস কাঁরলাম; কতক খণ কাস্তবাঁন্দ 'হসাবে শোধের ব্যবস্থা 
হইল এবং অবাঁশন্ট খণ কিছ; সম্পাত্ত ক্রয় কাঁরয়া পাঁরশোধ কারলাম। এইরুপে 
এক সঞ্তাহের মধ্যেই সমস্ত কাজ 'মিটাইয়া আম কলিকাতায় 'ফাঁরয়া আসলাম 
এবং গ্রীম্মের ছযাটর যে ছয় সপ্তাহ বাকী ছল,-সেই সময়ের জন্য সোদপুর 
আযাঁসডের কারখানাতেই প্রধান আড্ডা কারলাম, উদ্দেশ্য স্বচক্ষে কারখানার অবস্থা 
দোখব। কিন্তু প্রত্যহ আমাকে দূর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কলিকাতা যাইতে 
হইত এবং ৩।৪ ঘণ্টা সদর আঁফসের কাজকর্ম দেখতে হইত। সোদপুরে বিশ্রাম 
সময়ে আম আমার প্রিয় গ্রল্থ 0005 177156019০৫ 00190)1500 (জার্মান) 

গাঁড়তাম। ছাট শেষ হইলে আমাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইল। আমি বুঝিতে 
পারলাম যে এরুপ ছোট আকারে একটা আঁসডের কারখানা লাভজনক হইতে 
পারে না এবং অত্যন্ত আনচ্ছার সঙ্গে আমাকে এ কারখানা ছাঁড়য়া ণদতে হইল। 
পুরাতন সিসার পাতগ্ীল বোঁচয়া মাত্র ৩।৪ শত টাকা পাওয়া গেল। এই ব্যাপারে 
আমার কিছু লোকসান হইল বটে, 'কন্তু যে আঁভজ্ঞতা সণয় কারলাম তাহা কয়েক 
বংসর পরে কাজে লাঁগয়াছল। 

ইহার কিছ পরে আমাদের নূতন ব্যবসায়ের পক্ষে আর এক বিপাঁত্ত ঘাঁটল। 
অমূল্য একজন বিউবাঁনক প্লেগগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসা করয়াছিল। এই রোগ 
সংকামক এবং অমূল্য চিকিংসা কারতে গিয়া নজেও এই রোগে আক্রান্ত হইল। 
একদিন রবিবার অপরাহে 0ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) আমি আফসে বাঁসয়া ওষধের 
তালিকা মিলাইতোছলাম, এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে, অমূল্য আর ইহলোকে 
নাই এবং তাহার মৃতদেহ সংকারার্থে নিমতলা *মশানঘাটে লইয়া গিয়াছে। আম 
তৎক্ষণাৎ কাজ ছাঁড়য়া াঁখলাম এবং একখানা গাড়াঁ ভাড়া কাঁরয়া নীমতলার দিকে 
ছটলাম, সেখানে কিছক্ষণ থাঁকয়া গভীর শোক কোনরুপে সংযত কাঁরয়া আবার 
আ'ফিসে 'ফাঁরয়া আসলাম এবং অসমাপ্ত কার্য শেষ কারলাম। অমৃল্যের মৃত্যুর 
পর আমাকেই সমস্ত কাজের ভার লইতে হইল। এই ইতিহাস আর বেশী বাঁলবার 
প্রয়োজন নাই। এই বাঁললেই যথেম্ট হইবে যে পাঁচ বৎসর পরে ব্যবসায়াট লিমিটেড 
কোম্পানিতে পাঁরণত করা হইল এবং কার্ষের প্রসারের জন্য সদর আঁফস হইতে 
তিন মাইল দূরে শহরতলিতে ১৩ একর জমি খাঁরদ কারিয়া কারখানা 'নার্মত হইল। 

ইীশ্ডিয়া ইনাস্টাটউট অব সায়েন্সের প্রথম ডিরেক্টর ডাঃ ট্রাভার্ঁ এই রাসায়নিক 
কারখানা 'ীনর্মাণের সময় (১৯০৪-৭) উহা দোখতে আঁসয়াছলেন। তান 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের নিকট একটি রিপোর্টে লাঁখিয়াছেন ৪-- 

“প্রোসডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের ভূতপূর্ব ছান্রগণই এই কারখানা 
নির্মাণ ও পাঁরচালনা কারতেছেন। সালাঁফউারক আ্যাঁসড প্রস্তুতের যল্ত এবং 
অন্যান্য ওষধ প্রস্তুতের যন্দ্ের নির্মাণ ও পাঁরকল্পনার মূলে প্রভূত গবেষণার পরিচয় 



টি ৃ 

আছে এবং উহার দ্বারা এদেশের সাঁবশেষ উপকার হইবে । যাঁহারা এই বিরাট কার্ 
কাঁরতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা ।” 

মিঃ পেরে স্যার জন) কামং বাঁলয়াছেন-_ 
“বেঙ্গল কোমক্যাল আ্যান্ড ফার্মাসউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড বাংলার একটি 

শাল্তশালী নব্য ব্যবসায় প্রাতিষ্ঠান, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভি. এসস. এফ. সি. 
১৫ বৎসর পূর্বে অপার সার্কুলার রোডের একটি গৃহে ব্যান্তগত ব্যবসায়রূপে ইহা 
আরম্ভ করেন এবং দেশীয় উপাদান হইতে ওষধাঁদ প্রস্তুত করিতে থাকেন। ছস্ 
বংসর পূর্বে দুই লক্ষ টাকা মুলধনসহ 'লামটেড কোম্পানিতে ইহা পাঁরণত হয়। 
কালিকাতার বহু বড় বড় রাসায়ানক ইহার অংশীদার। বর্তমানে ৯০, মাঁনকতলা 
মেন রোডে এই কোম্পানর সুপরিচাঁলত বৃহৎ কারখানা আছে। সেখানে প্রায় 
৭০ জন শ্রামক কার্য করে। ম্যানেজার শ্রীফুত রাজশেখর বসু, রসায়নশাস্ত্রে এম. এ.। 
লেবরেটরীর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যাহার জন্য ধাতু ও কাঠের শিল্পকার্ষে 
আঁভজ্ঞ লোকের দরকার তাহাও এখানে 'নার্মত হইতেছে । অধুনা গন্ধদ্রব্ও 
প্রস্তুত করা হইতেছে । এই প্রাতিজ্ঞান যে কার্যশান্ত ও ব্যবসাবাদ্ধর পাঁরচয় দিতেছে, 
তাহা এই এদেশের ধনী ব্যবসায়ীদের পক্ষে অনুকরণযোগ্য 1৮ (৩৮1০৬ ০1 0৩ 
11100501101] 17599111017 2110 19059199065 |) 1301108] 111 1908. 0. 30-31 ). 

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ কাঁতিকিচন্দ্র বসু ও পরলোকগত চন্দ্রভৃঘণ ভাদুড়ী এই 
সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। 

কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দাক্ষণে পাঁণহাটিতে যে নৃতন আর একা শাখা- 
কারখানা হইয়াছে, তাহা ৬০ একর জাম লইয়া। এখানে যে সালাঁফউীরক আ্যঁসড 
প্রস্তুতের যন্ত্র এবং ণগ্লোভার্স ও গেলুসাক্স টাওয়ার” 'নামতি হইয়াছে, তাহা 
ভারতে একটি বৃহৎ আঁসড কারখানা বাঁলয়া গণ্য। এই কোম্পানতে বর্তমানে 
দুই হাজার শ্রামক কার্য করে এবং ইহার মোট সম্পান্তর মূল্য প্রায় অর্ধ কোটি 
টাকা। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 
নূতন কোমিক্যল লেবরেটরী- মাকিউরাস নাইস্রাইট-_ 

পুরাতন একতলা গৃহে প্রোসডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগ অবাঁস্থত ছিল। 
কিন্তু এখন কাজ এত বাঁড়য়া গিরাছল যে, এ গৃহে আর স্থান সঙ্কুলান হইতোছিল 
না। এফ. এ. পরাক্ষায় রসায়ন বিদ্যায় ব্যবহারিক পরাক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না 
বটে; কিন্তু বি. এ. ও এম. এ. পরাক্ষায় রসায়নশাস্তে ছাত্রের সংখ্যা প্রাতি বংসর 
বৃদ্ধি পাইতোছিল। লেবরেটরীতে আনিষ্টকর গ্যাস 'নত্কাষণের কোন ব্যবস্থা ছিল 
না,_বায় চলাচলেরও ভাল বাবস্থা ছিল না। বস্তুতঃ যাঁদও ব্যবহারিক ক্লাস 
পূর্ণোদ্যমে চলতেছিল, তথাঁপ গৃহের বায়ু, বিশেষতঃ বর্ধাকালে, ধুম ও গ্যাসে 

আচ্ছন্ন হইয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর আঁনস্টকর হইয়া উঠিত। 
একাদন আম প্রিিসপ্যাল উনীকে লেবরেউরীতে ডাকয়া আনিলাম এবং চাঁর- 

দিকে ঘ্ারয়া গৃহের বায়ুতে কয়েক মিনিট নিঃ*বাস লইতে অনুরোধ কাঁরলাম। 
উীর ফুসফুস স্বভাবতঃই একটু দুর্বল ছিল। তান দুই মিনিট লেবরেটরীতে 
থাকিয়া উত্তোজতভাবে বাহর হইয়া গেলেন এবং 'শক্ষাঁবভাগের ডিরেক্টরকে সমস্ত 
অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখান কড়া চিষ্তি লীখলেন। 1তাঁন ইহাও িখিলেন যে, 
শহরের হেল্থ আফসার যাঁদ একথা জানতে পারেন, তবে কলেজের কর্তৃপক্ষকে 
ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিপন্ন কারবার অপরাধে আভিযুন্ত কাঁরলেও অন্যায় কিছু 
কারবেন না। 

পেড্লার সাহেবও বুঝিতে পারলেন যে আধাঁনক যন্ত্রপাঁত ও সরঞ্জামমহ 
একটি নূতন লেবরেটরী 'নর্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। তান ক্রফুটকে সব কথা 
বুঝাইয়া স্বমতে আনয়ন কাঁরলেন এবং বাংলা গবরন্নমেণ্টের নিকউও নূতন লেবরেটরীর 
জন্য লিখিলেন। ১৮৯২ সালের জানুআঁর মাসে একাদিন রুট ও স্যার চার্লস 
ইলিয়ট রসায়ন বিভাগ দোঁখতে আসলেন এবং নূতন লেবরেটরা সম্বন্ধে আমাদের 
সঙ্গে আলোচনা কারলেন। আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে গবর্ণমেন্ট নূতন 
লেবরেটরনর প্ল্যান মঞ্জুর কাঁরয়্ুছেন। এীঁডনবরা বিশ্বাবদ্যালয়ের নূতন গবেষণাগারের 
একখান বর্ণনাপন্র আমার নিকট ছিল, তাহাতে এ সম্পর্কে বহু নকশা ও চিন্রার্দ 
ছিল। আমাদের নৃতন গবেধণাগারের প্ল্যানে উহা হইতে কোন কোন "জাঁনস গ্রহণ 
করা হইয়াছিল। পেড্লার জার্মানির কয়েকটি লেবরেটরার প্ল্যানও সংগ্রহ কারয়া- 
[ছিলেন। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বর্তমান গবেঘণাগারের প্ল্যান তৈয়ারর কাজে 
পেড্লারকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছলেন। ০ 

১৮১৪ সালে আমরা নৃতন বিজ্্ানাগারে প্রবেশ কারলাম। শীঘ্রই ভারতের 
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বাভন্ন স্থান হইতে এই নূতন বিজ্ঞানাগার দোখবার জন্য বিশিষ্ট ব্যান্তগণ আসতে 
লাগিলেন এবং এই ১৮৯৪ সাল হইতেই আমার রাসায়ানক গবেষণাকার্ধে নূতন 
শান্ত ও উৎসাহ সণ্টারত হইল। আমি কতকগুলি দুলভ ভারতায় ধাতু বখ্লেষণ 
কাঁরতে ছিলাম, আশা ছিল যে যাঁদ দুই একট নূতন পদার্থ আবিষ্কার কারতে 
পাঁর। ছিঃ এেখন স্যার) টমাস হল্যান্ড “জওলাজক্যাল সার্ভে অব হীশ্ডিয়া” 
াবভাগের একজন সহকারী এবং প্রোসডোন্স কলেজে ভূতত্তের লেকচারার ছিলেন। 
তানি অনগ্রহপূর্বক কতকগ্যাল ধাতুর নমুনা আমাকে দিতে চাঁহলেন। আম 
এই বিষয়ে নূতন গবেষণা আরম্ভ কারলাম। 010095+ 5919০ 11007005 1 

0)60108] £091/915 সেই সময়ে প্রামাণ্য গ্রল্থ ছিল এবং তাহারই অনুসরণ 
কাঁরয়া আমি গবেষণা কারতে লাঁগিলাম। আম গবেষণা কার্ধে কিছুদূর অগ্রসর 
হইয়াছি, এমন সময় আমার রাসায়নিক জাঁবনে এক অপ্রত্যাশিত পরিবত'ন ঘাঁটল। 

মাকিউরাস্ নাইট্রাইটের আবিষ্কার দ্বারা আমার জীবনে এক নৃতন অধ্যায়ের 
সূত্রপাত হইল। যেরূপ অবস্থায় এই আবচ্কার হইল, তাহা এ বিষয়ে প্রকাঁশত 
প্রথম বিবাতির ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত কাঁরতোছি £__ 

“সম্প্রতি পারদের উপর আ্যাঁসডের ক্রিয়ার দ্বারা মাঁক'উরাস নাইস্্রাইট প্রস্তুত 
কাঁরতে গিয়া, আমি চে এক প্রকার পশতবর্ণের দানা পাঁড়তে দোঁখয়া কিয়ৎ 
পাঁরমাণে বাস্মত হইলাম। প্রথম দৃম্টিতে ইহা কোন 'বোঁসক সল্ট' বাঁলয়া মনে 
হইল। কিন্তু এরুপ প্রাক্রিয়া দ্বারা এ শ্রেণীর “সম্টের' উপাত্ত সাধারণ আঁভজ্ঞতার 
বিপরীত। যাহা হউক, প্রাথীমক পরীক্ষা দ্বারা ইহা মাঁকরউরাস্ সল্ট এবং নাই- 
ট্রাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল। সুতরাং এই নৃতন মিশ্র পদার্থ গবেষণার যোগ্য বিষয় 
মনে হইতেছে ।” 

মাঁকউরাস্ নাইভ্রাইট ও তাহার আনূবাঁঞ্গক বহুসংখ্যক পদার্থ এবং সাধারণ 
ভাবে মাঁকউরাস্ নাইভ্রাইট সম্বন্ধে গবেষণার প্রকৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে 
নাই, কেন না তৎসম্বন্ধে শতাধক 'নবন্ধ রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সামীয়ক পন্রসমূহে 
প্রকাশিত হইয়াছে। একটির পর একাঁট নূতন 'মশ্র পদার্থ আঁবন্কৃত হইতে 
লাগিল, আর আম অসীম উৎসাহে তাহা লইয়া পরাক্ষা কারতে লাগিলাম। নব্য 
রসায়ন বিদ্যার অন্যতম প্রবর্তক অমরকীর্ত শীলের ভাষায় আমও বাঁলতে 
পারিতাম_“গবেষণা হইতে যে আনন্দ হয়, তাহার তুলনা নাই, ইহা হৃদয়কে উৎফল্প 
করে।” এই নবোন্মন্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিচরণ করা এবং তাহার অজ্ঞাত স্থানসমূহ 
আবিচ্কার করা, ইহাতে প্রতি মুহূর্তেই মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সণ্টার হইত। 
শিকারীরা জানেন যে িকারকে হাতের মধ্যে পাওয়ার চেয়ে শিকারের অনুসরণ 
করাতেই আঁধক আনন্দ। রস্কো, ডাইভার্স, বার্থেলো, ভিক্টর মেয়ার, ফলহার্ড এবং 
অন্যান্য বিখ্যাত রাসায়ানকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্বর্্ধনাজ্ঞাপক পন্রাবলী 
আমার মনে যে কেবল উৎসাহের সণ্টার কাঁরল তাহা নহে, আমার কর্মেও আঁধকতর 
প্রেরণা দান করিল। 

এই সময়ে অধ্যয়ন ও লেবরেটরীতে গবেষণা-এই দুইভাগে আম আমার 
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সময়কে বন্টন করিয়া লইলাম। বেঙ্গল কোমক্যাল ওয়ার্কসের জন্যও কতকটা সময় 
নার্্ট থাঁকিল। আঁনদ্রা রোগের জন্য, আমাকে অধ্যয়ন-স্পৃহা সংযত কাঁরত্বে 
হইত। গত ৪৫& বংসরের মধ্যে সন্ধ্যার পর আলোতে আম কোন পড়াশুনা বা 
মানাঁসক পাঁরশ্রমের কার্য কাঁরতে পাঁর নাই। এইরূপ কোন চেম্টা কারলেই তাহার 
ফলে আমাকে আনিদ্রায় কাটাইতে হইত। “সকাল সকাল শয়ন করা ও সকাল সকাল 
ওঠা” এই নিয়ম আমি চিরাদন পালন কারয়াছ এবং আমার আঁভজ্ঞতায় আম 
দেখিয়াছি যে, সকালবেলা একঘণ্টা অধ্যয়ন সন্ধ্যার পর বা রান্রিকালে দুইঘণ্টা বা 
ততোধিক সময় অধ্যয়নের তুল্য; বিশেষতঃ যাহাকে দিনের আঁধকাংশ 'সময় রুদ্ধ- 
বায়ু লেবরেটরনতে কাটাইতে হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ তাহার পক্ষে প্রত্যহ অন্ততঃ 
দুইঘন্টাকাল খোলাবাতাসে থাকা উঁচত। শতপ্রধান দেশে অবস্থা বিশেষে এই 
নিয়মের অবশ্য পাঁরবর্তন কারতে হইবে। এাঁডনবরা বা লন্ডনে শীতকালে সন্ধ্যার 
সময় দুই ঘণ্টাকাল লঘু সাহিত্য পাঠ করা আমার পক্ষে কিছুই ক্ষতিকর হইত না। 

এই সময়ে আমি আমার 'প্রয় বিষয় রসায়ন শাস্রের ইতিহাস এবং প্রাসদ্ধ 
রসায়নাচার্যদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা কারতোছিলাম। কপের “ইতিহাস” 
দুর্হ গ্রন্থ, ইহার কঠিন সমাসযুস্ত লম্বা লম্বা পদগ্াল পাঠ করা সুখকর নহে, 
[িন্তু বিষয়াটি এমনই চিত্তাকর্ষক যে আম এ গ্রল্থ নিয়মিত ভাবে পাঁড়তাম। আমি 
আমার মূল্যবান সকালবেলা এই গ্রন্থ পাঠে ব্যয় কারতাম। আম বেশ জানতাম, 
আমাদের কাঁবরাজগণ বহু ধাতব ওষধ ব্যবহার কাঁরতেন; উদয়চাঁদ দত্তের 
/1900112,7৮০01০9, 01 (16 171110059 নামক গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। এই 

গ্রন্থে যে সমস্ত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে, আম কোতূহলের 
বশবতর্ঁ হইয়া তাহার কয়েকখাঁন পাঁড়লাম। প্রোসডেন্সি কলেজের লাইব্রোরতে 
প্রাপ্ত 76101791905 1774১10171071559 01905 নামক গ্রন্থও পাঁড়লাম। তাহাতে 

আমার কৌতৃহল আরও বার্ধত হইল। এই সময়ে উন্ত প্রাসদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক 
বার্থেলোর সঙ্গেই আমার পন্র ব্যবহার হইল। আম তাঁহাকে 'লিখিয়াঁছলাম, তান 
বোধ হয় জানেন না ষে, প্রাচীন ভারতবর্ষেও 'আলকেমী' শাস্ত্ের বিশেষ চর্চা হইত 
এবং এ বিষয়ে সংস্কৃতে বহ? গ্রন্থ আছে। তান আমাকে যে উত্তর দেন, তাহা 
তাঁহারই যোগ্য। আম নিম্নে এ পত্রের অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদ দিলাম ।* 
বড়ই দুঃখের বিষয় এই সময়ে বহন প্রাসদ্ধ রসায়নবিদের নিকট হইতে আঁম ষে 
সব পন্ন পাইয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করি নাই। বার্থেলোর পত্রখানি ঘটনারুমে নষ্ট 
হয় নাই। প্রোসডোন্স কলেজে আমর িশ্রামগৃহে জঙ্জালাধারে কতকগ্দীল কাগজ 
আমার চোখে পড়ে। উহারই মধ্যে বার্থেলোর পত্র ছিল। 

এই পনর আমার মনের উপর অসীম প্রভাব "বস্তার কাঁরল। এই একজন 
শশর্ষস্থানীয় রসায়নাবং জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, অথচ যৌবনের 

* «আপনার গবেষণার চিত্তাকর্ষক ফলাফলের সংবাদে পুলাঁকত হইলাম। ইউরোপ এবং 
আমোরকার ন্যায় এঁসয়া খণ্ডেও যে বিজ্ঞানের সার্বভৌম এবং নৈ্বযান্তক রূপের সমাদর ও চর্চা 
চলিয়াছে তাহা জানিয়া আনন্দ হইল”-_ ্ 
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উৎসাহে রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসের একাটি নৃতন অধ্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের 
জন্য আগ্রহান্বিত, আর আম যুবক হইয়াও যথোঁচিত উৎসাহ সহকারে কাজে 
অগ্রসর হইতে পারতেছি না! আমার শরীরে যেন 'বদ্যুত্প্রবাহ বাহয়া গেল এবং 
কার্যে নূতন উৎসাহ আঁসল। 

বার্থেলোর অনুরোধে আম 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহের' ভূমিকার উপর নিভর করিয়া 
একাট প্রবন্ধ দলীখলাম এবং তাঁহার নিকট উহা পাঠাইয়া দিলাম আরও বেশী 
আলোচনার ফলে আম দৌখতে পাইলাম যে হিন্দু রসায়ন শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
'রসেন্দ্রসারসংগ্রহ' খুব বেশী মূল্যবান নহে। বার্থেলো আমার প্রবন্ধ আভনিবেশ 
সহকারে পাঁড়লেন এবং তাহা অবলম্বন কাঁরয়া 7০8091 0০5 52%8105 পন্নে একাঁটি 

বিস্তৃত প্রবন্ধ শীলীখলেন। তান এ ম্াাদ্ূত প্রবন্ধের এক কাঁপ এবং 'সারয়া, 
আরব ও মধ্য ঘুগের রসায়ন সম্বন্ধে তন খন্ডে সমাপ্ত তাহার বিরাট গ্রল্থও 
একখানি পাঠাইলেন। আম সাগ্রহে এ গ্রন্থ পাঁড়লাম এবং সঙ্কল্প কাঁরলাম যে এ 
আদর্শে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস আমাকে লাঁখতেই হইবে । আরও একটি কারণে 
আমার মনে উৎসাহ বাঁর্ধত হইল। একদিন সন্ধ্যাকালে এসয়াঁটক সোসাইটির 
সভায় যোগ 'দিয়াছলাম। সভাগৃহে টৌবলের উপর একখান 10081 ৫9 
59%91)05 দোথতে পাইলাম এবং তাহাতে বার্থেলোর 'লাখিত একট প্রবন্ধের প্রা 
আমার দৃম্টি আকৃষ্ট হইল। 

গড়িয়া রোমাণ্ণিতকলেবর হইলাম । আম একজন রসায়নশাস্ত্রের নবীন অধ্যাপক। 
সহকারী অধ্যাপক বাঁললেই ঠিক হয়। আমার কোন খ্যাতিও নাই। অপর পক্ষে 
বাথ্থেলে; একজন শশর্ধস্থানীয় নাসায়ানক এবং রসায়ন শাস্ত্রের খ্যাত ইাতিহাস- 
কার। অথচ তিনি আমাকে 58৬%0 বা মনীষ? বাঁলয়া উল্লেখ করিতেছেন। আমার 
মনে এই ধারণা হইল যে কোন উচ্চতর সাান্ট কার্ষের জন্য আমার জীবন 
বধাতা কর্তৃক 'নাঁদর্ট হইয়াছে ।* আমার কার্ষের বিপুলতার কথা ভাঁবয়া আম 
বিচালত হইলাম না। রসায়ন বিষরে হস্তলিখিত পথর "সন্ধানে আম প্রবৃত্ত 
হইলাম। £১9£601705 59121005 ০2910501810), ভাণ্ডারকর, রাজেন্দ্ূলাল মন, 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বানেলের সংস্কৃত পাথর বিবরণ পাঠ কারলাম। ভারত- 
বর্ষের বড় বড় লাইবোর সমূহ এবং লশ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া আঁফসের লাইব্রোরর 
কর্মকর্তাদের নিকটও পাথর খোঁজ কারলাম। পণ্ডিত নবকান্ত কাঁবভূষণ প্রত্যহ 
৪1৫ ঘণ্টা করিয়া এই কার্যে আমাকে সাহায্য কারতেন। তাঁহাকে আম কাশীতে 
সংস্কৃত পাথর সন্ধানে পাঠাইলাম। ভারত্রর্ষে সংস্কৃত পথ সংগ্রহে যাঁহাদের 
আঁভজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন উই এবং অন্যান্য কীট উহার উপর কি অত্যাচার 
করে। বাংলার আর্দ আবহাওয়ায় পথ বেশন দন টিকে না। এক একখানি তন্বের 
৪1৫ খানি করিয়া পথ সংগ্রহ করিতে হইয়াঁছল। কেন না ভূমিকা অথবা 

* ফ্লুডের কৃত কার্লাইলের জীবনচারতে আছে যে কার্লাইলের আর্থিক অবস্থা যখন অত্ন্ত 
শোচনীয়, তাঁহার 981107 £০501199 গ্রল্থ কোন প্রকাশকই লইতে চাঁহতেছিলেন না। সেই 
শময়ে মহাকবি গ্যেটের একখান পন্র পাইয়া তাঁহার মনে নৃতন বল ও উৎসাহের সণ্চার হইল। 
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উপসংহার পোকায় কাটিয়াছল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন পাথর মধ্যে পাঠের অনৈক্য 
আছে। পাঠককে ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য 81911001900. 179108 তে “রসার্ণব” 
তন্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্ের ইতিহাস পুস্তকের 
প্রথম ভাগের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত 'িদ্নালাখত কয়েক ছনত্র গ্রন্থ প্রণয়নে আমার 
উদ্দেশ্য ব্যন্ড কারবে- 

“স্যার উইিয়ম জোন্সের সময় হইতে সংস্কৃত সাহত্যের প্রত্যেক বিভাগেই 
বহ7 ইউরোপীয় ও ভারতীয় সুধী গবেষণা কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের পাঁরশ্রমের 
ফলে আমরা বহু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং তাহা হইতে সাহত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, 
পাঁটগণিত, বীজগাঁণত, ন্িকোণামাতি, জ্যামিতি প্রভাতি বিষয়ে হিন্দুদের জ্ঞানের 
কিছ; পাঁরচয় আমরা পাইয্লাছ। শচাকংসা শাস্ত্র বিষয়েও কিছ কিছু আলোচনা 
হইয়াছে । কন্তু একটি বিষয় এপমন্ত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। বন্তুতঃ 
এরূপ মনে করা যাইতে পারে ষে, জাঁটলতার জন্যই এতাবং এই ক্ষেত্রে কেহ অগ্রসর 
হন নাই।” 

হন্দু রসায়নের ইতিহাস পাঠ কাঁরলেই মে কেহ বদবঝতে পারবেন, কার্ধাট 
[কিরূপ বিরাট এবং দুরূহ। শকণ্তু স্বেচ্ছায় আম এই দাশ্রত্বভার গ্রহণ কীরয়া- 

[ছিলাম। এবং কাজে যখন আনন্দ পাওয়া যায়, তখন তাহাতে স্যাস্থ্যের ক্ষাতি হয় 
না, বরং উৎসাহ বার্ধত হয়। আগার পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয়, প্রথম ভাগ 
বাঁহর হইবামান ভারতে ও বিদেশে সর্বন্ত এই গ্রন্থ অশেষ সমাদর লাভ কাঁরল। 
ভারতীয় সংবাদপত্রের ত কথাই নাই,-ইংলিশম্যান, পাইওীনয়ার, টাইমস্ অব 
ইশস্ডিয়া প্রভাতিও এই গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলেন। একখানি 
সংবাদপনে লাখত হইয়াছল যে এই গ্রন্থ [70100107017021 18000101109 অর্থাৎ 

হৃদয়ের প্রীতি হইতে উৎসারত অক্লান্ত সাধনার ফল। %:09%/58০, টবঞ(৪৮:এবং 
£0010091) 00079170109] 3০901718] প্রভাঁততেও এই গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা 

বাহর হইয়াঁছিল। বার্থেলো স্বয়ং ০0100] 095 92%201৩ পন্ে ১৫ পণ্ঠাব্যাপ৭ 
দীর্ঘ সমালোচনা কাঁরয়াছলেন (জানুআর, ১৯০৩)। 

১৯০৩ সালের শার্ট মাসের 70০%15৪০ পান্রকায় লাখত হইয়াছল--“অধ্যাপক 
রায়ের গ্রন্থ বৈজ্ঞানক সাহত্যে মহৎ দান এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাঠকগণ হিন্দ 
রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ গ্রন্থ পাঠে নিশ্চয়ই সুখশী হইবেন ।” 

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সম্পাদত 0810810 00079] 0171০010100, 

(১৯০২, অক্টোবর) পত্রে লাখযাছলেন_ 
“সামায়ক পত্রের চিরাচরিত 'নয়ম এই যে, যে সব গ্রন্থ সমালোচনার্থ সম্পাদক- 

দের নিকট প্রোরত হয়, কেবল সেই সব গ্রন্থেরই সমালোচনা করা হয়। বর্তমান 
ক্ষেত্রে আমরা এ নিয়মের ব্যাতিক্রম করিয়াছি। কেন না এ ক্ষেত্রে আমাদের স্বদেশ- 

1111065 1২2591102%2]া) 05 05 0০62) 01 1010101% 2170 01617618152 
1৬106151570. 05 1১, 0, 285 200 7. 0. 185110005 0001151)645% 179 4517019 
5০9০919$% 01 03617591॥ 1910. 
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প্রেম সম্পাদকীয় মর্যাদার বাধা মানে নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থের সমালোচনা করা 
আমরা কর্তব্য মনে কাঁর। বতমানকালে যে "বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নাতি হইয়াছে, 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সেই বিজ্ঞানের কিরূপ অবস্থা ছিল, তৎসম্বন্ধে এ 
বিজ্ঞানে পারদর্শা' কোন পাণ্ডিত কর্তৃক এীতহাসিক গবেষণা বস্তুতঃই আমাদের 
দেশে দুললভ। সুতরাং এর্প গ্রন্থের কথা উল্লেখ না করা আমাদের পক্ষে 

কতব্য্যাত হইত। | 
“ভারতবাসীদগকে এই অপবাদ দেওয়া হয় যে, তাহারা অতযান্তীপ্রয়। তাহাদের 

এীতহাসিক বোধ নাই। সুতরাং এই বহ্যীবানান্দত ভারতবাসীরা যে এীতিহাসিক 
গ্রবেষণা আরম্ভ করিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা 
সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ। 
এইরৃপ সত্যান্সন্ধান ও হসাবাঁনকাশ দ্বারাই জাতি নিজের অভাব, ভ্রুটি, অক্ষমতা 
প্রীতি বুঝিতে পারে এবং তাহার সংস্কারের পন্থাও নির্ধারিত হয়, এবং পার্থব 
সমস্ত বিষয়ে জাতির এশবর্য ও দারপ্য, উন্নাত ও অবনাঁতর 'িসাবাঁনকাশ ইতিহাসই 
করে। এই কারণে আমরা কেবল কর্তব্যবোধে নয়, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 
প্রোসডোঁল্স কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভি. এস-সি. কৃত “হন্দু রসায়ন 
শাস্তের ইতিহাস, প্রথম ভাগ' গ্রন্থের উল্লেখ কারতোছি। গত কয়েক বৎসর ধাঁরয়া 
এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্য তান অক্লান্ত ভাবে পাঁরশ্রম করিতেছিলেন।” 

ইংরাজ রাসায়নিকেরা সাধারণতঃ রসায়নশাস্কের ইতিহাসের প্রাতি উদাসীন এবং 
টমসনের পর আর কেহ ইংরাজ ভাষায় রসায়ন শাম্ব্ের উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস 
লিখেন নাই। তাঁহারা অন্য ভাষা হইতে লেডেনবার্গ বা মায়ারের গ্রল্থ অনুবাদ 
কাঁরয়াই সন্তুষ্ট আছেন। তবে আমার গ্রন্থের জন্য বিলাতে বরাবরই পিছন চাঁহদা 
ছিল, ইহাতে মনে হয়, অন্ততপক্ষে কতকগুলি লোক এই 'বষয় জানবার জন্য 
আগ্রহাঁল্বিত। ১৯১২ সালে ডারহাম 1বশ্বাবদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমাকে সম্মান- 
সচক ডি. এস-স. উপাধি দেওয়ার সময় ভাইসচ্যান্সেলার বলেন," 

“তান (আচার্য রায়) গবেষণা কার্ষে সুদক্ষ এবং ইংরাজী ও জার্মান বৈজ্ঞানক 
পল্রসমূহে তাঁহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাঁশত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান 
কণীর্ত "হন্দু রসায়ন শাস্তের ইীতহাস'। কেবল বিজ্ঞানের দিক দয়া নয়, ভাষা- 
জ্ঞানের দিক 'দয়াও এই গ্রন্থে তাহার প্রভূত ক্ষমতার পাঁরচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 
এবং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে ইহার 'সিদ্ধান্তগুলিতে কোন 
অস্পম্টতা নাই এবং শৈষ কথা বলা হইয়াছে।” , 

সুখের বিষয়, গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতে এখন পর্যন্ত ইউরোপীয় বৈজ্ঞাঁনক 
পন্নাদতে এই গ্রন্থ প্রশংসার সাঁহত উীল্লাখত হইয়াছে । দ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 
হারমান সেলেঞ্জ তাঁহার 99501710765 ০] 01191009216 (1904) গ্রন্থে 'হিন্দু 

রসায়নের হাতিহাস হইতে ির্যকপাতন, উধর্বপাতন প্রতাতির বিবরণ উদ্ধৃত 
' করিয়াছেন এবং ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতেও যে এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভারত- 
বাসীরা জানিত, এজন্য বিস্ময় প্রকাশ কারয়াছেন। 



অম্টম পাঁরচ্ছেদ | ৯৩ 

অধ্যাপক আলেকজান্ডার বাটেক (বোহমিয়া) ১৯০৪ সালে 'লাখয়াছেন__ 
“আম আমার মাতৃভাষাতে আধ্বাীনক প্রাকৃত "বিজ্ঞান সমূহের ইতিহাস, ছোট ছোট 
বন্তুতার আকারে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কারিতোছ। এই সম্পর্কে আপনার গ্রন্থ 
শহন্দ রসায়ন শাস্তের ইতিহাস' হইতেও একটি সধাক্ষপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত কারবার 
জন্য অনুমাত প্রার্থনা কাঁরতোছি।” 

সান্টে আরেনিয়স্ তাঁহার 15010150 10 1$1000) 116 (লিওনার্ড কৃত 

ইংরাজী অনুবাদ) গ্লন্থে শহন্দু রসায়নশাস্ত্ের ইতিহাস" হইতে বস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত 
কারয়াছেন এবং ধাতব, বিশেষ কাঁরয়া পারদ সংক্রান্ত ওষধ ব্যবহারে 'হন্দঃরাই পথ 
প্রদর্শক একথা বালয়াছেন। | 

এই গ্রন্থের অধুনাতন সমালোচনা ইটালীয় ভাষায় লাখিত 410101565 10: 11)5 

1115091/ ০ ৯০190০6 -এ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কিয়দংশের ইংরাজী 
অন্বাদ প্রদত্ত হইল £__ 

“সমস্ত সভ্যদেশেই আজকাল বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রাত মনোযোগ আকৃষ্ট 
হইতেছে। যাঁদও ইহার ফলে অনেক সময় আঁকাঁণ্ৎকর গ্রন্থাঁদ প্রণীত ও প্রকাশিত 
হয়, তাহা হইলেও তথ্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সকল দেশেই 
এমন কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহারা কেবল নকলনাবস, অথবা অত্যন্ত 
সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা হইতে যাহারা মনে করে যে বিজ্ঞান কেবলমান্র একটি দেশে 
অর্থাৎ তাহাদের নিজের দেশেই উন্নাতি লাভ কাঁরয়াছে। আবার এমন লোকও 
আছেন যাঁহাদের পাশ্ডিত্য এবং তথ্যানুসন্ধানে যোগ্যতা আছে, যাঁহারা বিচার 
[বিশ্লেষণ কাঁরতে পারেন এবং যাঁদও তাঁহারা নিজের দেশের কথা গর্ব ও আনন্দের 
সঙ্গে বলেন, তাঁহাদের মন সংস্কারের বশবতর্ঁ নহে, তাঁহারা উদার দূরদাম্টর 
আঁধকারী। এই শ্রেণীর লোকের 'লাখত গ্রন্থ পাঁড়বার ও আলোচনা কারবার 
যোগ্য। ভারতে রসায়নীবজ্ঞানের হীতিহাস সম্পর্কে স্যার পি. সি. রায় এই সম্মানের 
আসনের যোগ্য। তান বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু রায়ের 
যে গ্রল্থ দ্বারা তাঁহার নাম চরস্মরণীয় হইবে, উহা হইতেছে হন্দু রসায়ন শাস্দের 
ইতিহাস" নামক 'বরাট গ্রন্থ; ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
পযন্ত পহন্দু রসায়ন শা্ত্ের ইতিহাস" লিপিবদ্ধ হইম্বাছে।” 

ভন 'লপম্যান তাহার 72005051008 0 4১05019100178 061 4৯101720019 

(বাঁলন, ১৯১৯) গ্রন্থে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্ের হীতিহাস দুই খণ্ডের সারাংশ 
বস্তৃতভাবে উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। * 

হন্দু রসায়ন শাস্বের ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রণয়ন কারতে আমাকে এত 
কঠোর ও দীর্ঘকালব্যাপণ পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াঁছল যে, আধাঁনক রসায়ন শাস্ত্র 
সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা কারতে আম সময় পাই নাই। অথচ আধুনিক রসায়ন 
শাস্ত্র ইতিমধ্যে দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে রেলে ও 
র্যামজে 4১150 আঁবচ্কার করেন এবং তাহার পরই 600, 46000 ও 701510001 

আঁবষ্কৃত হয়। বেকেরেল, রাদারফোর্ড ও সড়ী কতকগ্দীল কম্পাউণ্ড ও খাঁনজ 



৯৬ আত্মচাঁরত 

তান প্রিয় ছিলেন। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে তানি ভালবাসিতেন এবং 
এখানে তাঁহার বহু বন্ধু ছিল। ১৯০৭ সালে বাঙালীদিগকে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা 
কাঁরয়া ?তান ব্যবস্থাপাঁরষদে যে বন্তৃতা দেন, তাহা 'চরস্মরণীয় হইয়া রাঁহয়াছে। 

৯১ নং অপার সার্কুলার রোডে আমার বাসস্থানে গোখেল মাঝে মাঝে 
আঁসতেন। এই বাড়তেই তখন বেঙ্গল কোঁমক্যাল জ্যাণ্ড ফার্মাসউঁটক্যাল 
ওয়ারক্কসের আঁফস ও কারখানা ছিল। আমাকে তান “বৈজ্ঞানক সন্ন্যাসী” বাঁলতে 
আনন্দবোধ কাঁরতেন। তখনকার দিনে কলেজের গবেষণাগার এবং আমার 'নিজের 
শয়নঘর ও পাঠগৃহ- ইহাই আমার কারক্ষেত্র ছল। 

“সাভেন্ট অব ইঞ্ডিয়া সোসাইটির” অন্যান্য প্রাতষ্ঠাতা এবং পুণা ফার্গদসান 
কলেজের অধ্যাপকদের ন্যায় তিনিও স্বেচ্ছায় দারিদ্যরত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তান 
মাঁসক মাত্র ৭৫. টাকা বেতন লইয়া ফার্গ$সান কলেজে কাজ কাঁরিতেন। তার্ন 
[নজেকে দাদাভাই নৌরজার 'মানীসক পোত্র' বালিয়া আভাহিত কাঁরতেন। দাদাভাই 
নৌরজণীই ভারতের অর্থনোৌতিক অবস্থা বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন। 
দাদাভাই নৌরজীর পর মহাদেব গোঁবন্দ রাণাড়েও ভারতের অর্থনৌতিক সমস্যার 
আলোচনায় আত্মীনয়োগ করেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়েকে দাদাভাই নৌরজীর 
[শষ্যর্পে গণ্য করা যায় এবং গোখেল ছিলেন এই রাণাড়ের শিষ্য সৃতরাং এই 
দিক দয়া গোখেল নৌরজশীর 'মানাসক পৌন্র' ছিলেন বলা যায় এবং ইহা তান 
সগর্বে বালতেন। 

গোখেল আমার কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন এবং প্রাচ্রীতি অনুসারে আমি 
কনিচ্যঠের মতই তাঁহাকে সম্নেহ ব্যবহার কাঁরতাম। একাঁদন আম এক টুকরা 
কাগজে পেন্সিল 'দিয়া কাব বায়রনের অনুকরণে লাখলাম-“রাজনশীতি ভূপেনের 
জীবনের একাংশ মাত্র, কিন্তু গোখেলের জীবনের সর্বস্ব।” প্রকৃতপক্ষে গোখেলের 
জীবনকালে এবং তাহার বহু পরে পর্যন্ত, ফিরোজ শা মেহতা, ভূপেন্দ্রনাথ বস, 
ডবাঁলউ. স. ব্যানাজর্ঁ, মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বস: প্রভাতি আমাদের রাজ- 
নৈতিক নেতারা আইন' বসায় প্রভৃত অর্থ উপার্জন কারিতেন। রাজনীতি তখন 
কতকটা িলাসের মত ছিল। এমন কি সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অধ্যাপক ও 
সাংবাদিকের কাজ করিতেন। জাতীয় কংগ্রেসকে তখন লোকে বড়দিনের সময়কার 
তনাঁদনের তামাসা” বাঁলত। 

গোখেলই প্রথম রাজনীতিক যিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগে সমস্ত সময় ও. 
শান্ত রাজনৌতিক সমস্যার আলোচনায় প্রয়োগ কাঁরয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি 
অর্থনীত, রাজনোতক হীতহাস, স্ট্যাটসূটিকস সংখ্যা সংগ্রহ) প্রভৃতি বিষয়ে 
স্মানর্বাঁচত গ্রন্থ সংগ্রহ কাঁরয়াছিলেন_ যাহাতে "ভারত সেবক সাঁমাতর' ভবিষ্যং 
সদস্যেরা এ সমস্ত বিষয়ে যথেম্ট জ্ঞান সণ্টয় করিতে পারে। একবার তিনি শ্রীফূত 
শ্রীনবাস শাস্তীকে আমার 'নকট লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে একজন দাঁরদ্র স্কুল 
মাস্টার বলিয়া আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। সেই সময় আমার কানে কানে 
তান বলেন শাস্নীকে 'তিনি তাঁহার কার্ষের ভাঁবষ্যং উত্তরাঁধকারী বাঁলয়া মনে 
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করেন। বলা বাহুল্য, গোখেলের এই দূরদৃ্টি ও ভববিষ্যংবাণী সার্থক হইয়াছে। 
এই দুইজন বিখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিক-যাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে সব্ধ শ্রদ্ধা 
ও সম্মান লাভ কাঁরয়াছেন- তাঁহারা জীবনের প্রথম ভাগে আমারই মত "বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক ছিলেন_ একথা ভাবতে আমার আনন্দ হয়। 

১৯১২ সালের ১লা মে আম তৃতীয়বার বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যান্রা কার। 
ঘটনাচক্রে গোখেল জাহাজে আমার সহযান্রী ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গ আমার পক্ষে 
আনন্দদায়ক ও শিশক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। একাঁট ঘটনা আমার বেশ স্পম্ট মনে 
পাঁড়তেছে। একজন ইংরাজ বাঁণক যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন। প্রাচ্যদেশে তাঁহার 
ব্যবসা ছিল এবং স্বদেশে ফিরিতোছিলেন। একাঁদন সকালবেলা, ভারত গবরন্নমেন্ট 
[শিক্ষার জন্য কত টাকা ব্যয় করেন সেই কথা উাঠল। ইংরাজ বাঁণকটি কিং 
উদ্ধতভাবে বলিলেন_“আমরা কি শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় কারিতেছি না?” 
গোখেল উত্তোজতভাবে বাঁলিলেন-_-“মহাশয়, “আমরা এই শব্দ দ্বারা আপনি কি 
বাঁলতে চাহেন?ঃ ইংলন্ড চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং কৃপাপূর্বক সেই অর্থ 
ভারতের শিক্ষার জন্য দানখয়রাত করে- ইহাই কি বুঝিতে হইবেঃ আপাঁন ক 
জানেন না যে, এরুপ িকছ_ করা দুরে থাকুক, ইংলণ্ড ভারতের রাজস্বের নানা ভাবে 
অপব্যয় করে এবং সামান্য কিছ অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে?” গোখেল ধীর 
গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিছুতেই উত্তোজত হইতেন না। এই একবার 
মাত্র আম তাঁহাকে ধৈর্চ্যুত হইতে দোঁখয়াছি। প্রাতর্ভোজনের টেবিলে ইহার ফলে 
জাদুমন্তের কাজ হইল। সকলেই নীরব হইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে ডেকে 
গেলে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার 'নকট ইংরাজ বাঁণকাটর ব্যবহারের জন্য দুঃখ 
প্রকাশ কারলেন এবং বাঁললেন যে, ইংরাজ বাঁণকটি যাঁদ জানিতেন যে কাহার সঙ্গে 
কথা বলিতেছেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই এমন সরফরাজ কাঁরতেন না। 

১৯০১ সালের শেষ ভাগে গোখেলের আতাঁথরূপে একজন 'বখ্যাত ব্যাস্ত 
কাঁলকাতায় আসেন-_ ইনিই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী । বলা বাহুল্য, প্রথম হইতেই 
তাঁহার অসাধারণ ব্যন্তিত্বের প্রভাবে আম তাঁহার প্রাত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। 
আমাদের দুইজনের প্রকতির মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল- ত্যাগ ও তিতিক্ষার 
প্রাতি নিষ্ঠা। এই কারণেও তাঁহার প্রাত আম আকৃষ্ট হইয়াঁছলাম। তাহার পর 
বহু বংসর অতশত হইয়াছে এবং মহাত্মাজীর প্রাত আমার শ্রদ্ধা ও তাঁহার সঙ্গে 
আমার ঘানষ্ঞঠতাও সঙ্গে সঙ্গে বার্ধত হইয়াছে। 

মহাত্মাজী তাঁহার আত্মজনীবনীতে' আমাদের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন, 
সুতরাং তাহা আর এখানে বর্ণনা কারবার প্রয়োজন নাই। আশ্চর্যের 'বষয় এই 
যে, ২৫ বংসর পরেও আমাদের কথাবার্তা সমস্তই তাঁহার স্মরণ আছে। একাট 
প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁহার মনে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের দ্ঃখ- 
দুর্দশার মর্মস্পশর্ঁ কাহনী তাঁহার মুখেই আম প্রথম শ্ীন। আম ভাবলাম 
এবং গোখেলও আমার সঙ্গে একমত হইলেন যে, যাঁদ কাঁলকাতায় একটি সভা 
আহ্বান করা যায় এবং শ্রীকৃত গান্ধী সে সভার প্রধান বন্তা হন, তাহা হইলে 
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উপানবেশ-প্রবাসী ভারতীয়দের দঃখ-দুর্দশার কথা আমাদের দেশবাসী ভাল কাঁরয়া 
উপলাহ্ধ কারতে পাঁরবে। এই উদ্দেশ্যে, প্রধানতঃ আমার উদ্যোগে আলবার্ট হলে 
একাট জনসভা আহৃত হইল এবং 'হীশ্ডিয়ান মিররের' প্রধান সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ 
সেন তাহার সভাপাঁতির পদ গ্রহণ কারলেন। “ইংাঁলশম্যান” সংবাদপন্রও গান্ধীর 
পক্ষ উৎসাহের সাঁহত সমর্থন কারলেন এবং দাক্ষণ আঁফকার সমস্যা সম্বন্ধে 
কয়েকাঁট প্রবন্ধ 'লাখলেন। ২০শে জানুআঁর, ১৯০২, সোমবারের ইংলিশম্যান' 
হইতে-এঁ সভার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইল £_ : 

দক্ষিণ আফ্রকা সমস্যায় মিঃ এম. কে. গান্ধী 

“গতকল্য সন্ধ্যাকালে আলবার্ট হলে মিঃ এম. কে. গান্ধী তাঁহার দক্ষিণ 
আফ্রিকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একট চিত্তাকর্ষক বন্তুতা করেন। সভায় বহ জন- 
সমাগম হইয়াছিল। মিঃ নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপাতির আসন গ্রহণ করেন। রাজা 
প্যারীমোহন মুখার্জ, মাননীয় প্রো গোখেল, মিঃ পি. সি. রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, 

পৃথবীশচন্দ্র রায়, জে. ঘোষাল, অধ্যাপক কাথাভাতে প্রভৃতি সভায় উপাস্থত ছিলেন। 
মিঃ গান্ধী দাক্ষণ আঁফ্রকার অবস্থা প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে বর্ণনা কাঁরয়া সেখানে 
প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। তান বলেন যে, 
নেটালে ইমিগ্রেশন রোস্ট্রকশান আ্যাক্ট, লাইসেন্স সম্বন্ধীয় আইন এবং ভারতীয় 
ছেলেমেয়েদের , শিক্ষার ব্যাপারই প্রধান সমস্যা। দ্রীন্সভালে ভারতীয়েরা কোন 
ভূসম্পাত্তর মালিক হইতে পারে না এবং দুই একটি বিশেষ স্থান ব্যতত কোথাও 
ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারে না। তাহারা ফুটপাথ দয়া হাঁটতে পর্যন্ত পারে 
না। অরেঞ্জ নদী উপনিবেশে, ভারতঈয়েরা মজুর ব্যত'ত অন্য কোন ভাবে প্রবেশ 
কাঁরতে পারে না, সেজন্যও বিশেষ অনুমতি লইতে হয়। বস্তা বলেন কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্য লইয়া ষে এরুপ অবস্থার সৃম্টি করা হইয়াছে তাহা নহে, বুঝিবার ভুলের 
দরূনই এরুপ হইয়াছে। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ভারতীয়দের অভাবে দুই জাতির 
মধ্যে এই বুঝবার ভুল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত আভযোগ দূর করার জন্য 
তাঁহারা (ভারতীয়েরা) দুইটি নীতি অনুসারে কার্য কাঁরতেছেন, প্রথমতঃ সকল 
অবস্থাতেই সত্যকে অনুসরণ করা, দ্বিতীয়তঃ প্রেমের দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা। 
বন্তা শ্রোতাগণকে এই উন্তি কেবলমাত্র কথার কথা বাঁলয়া গণ্য না করিতে অনুরোধ 
করেন। এই নাতি কার্ধকরী কারবার জন্য তাঁহারা দাক্ষণ আঁফ্রকায় 'নেটাল 
ইন্ডিয়ান কংগ্রেস, নামে একাট সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। এই সঙ্ঘ তাহার কার্য 
দ্বারা নিজের শীল্ত প্রমাণ কারয়াছে এবং গবনমেন্টও ইহাকে অপাঁরহার্য মনে করেন। 
গবর্নমেন্ট কয়েকবার এই সঙ্ঘের সাহাষ্য গ্রহণ কাঁরয়াছেন। দুঃস্থ ও অনাহার- 
ক্লিম্টদের জন্য এই সঙ্ঘ অর্থ সংগ্রহ কাঁরয়াছেন। বন্তা এই বাঁলয়া উপসংহার 
করেন যে, সভার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র দুই জাতির সংবৃত্তগুলিরই সাধারণের 
সম্মুখে আলোচনা করা। নিকৃষ্ট বাত্তও আছে, কিন্তু সতবৃত্তর আলোচনা করাই 
শ্রেয়ঃ। ইণ্ডিয়ান আ্যাম্বুলেন্স, দল এই ভাবের উপরেই গঠিত হইয়াছে। যাঁদ 
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তাহারা 'ব্রাটশ প্রজার আঁধকার দাঁব করে, তবে তাহার দাঁয়ত্বও গ্রহণ কারতে 
হইবে। ' এই আ্যাম্বুলেন্স দলে ভারতীয় শ্রীমকরা অবৈতাঁনক ভাবে কাজ কারয়া 
থাকে এবং জেনারেল বুলার তাঁহার 'ডেসপ্যাচে ইহার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন। | 

“রাজা প্যারীমোহন মখার্জ বন্তাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করেন এবং মানন?য় 
অধ্যাপক গোখেল তাহা সমর্থন করেন। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বস্ এবং মাননীয় অধ্যাপক 
গোখেলও সভায় বন্তুতা করেন। সভাপাঁতকে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হয়।” 

এইরুপে কলিকাতার জনসভায় গান্ধীজর প্রথম আঁবভাবের জন্য আমিই 
বস্তুতঃ উদ্যোস্তা। উপরোক্ত বিবৃতি হইতে দেখা যাইবে যে, যে সত্যাগ্রহ ও 'নিক্িয় 
প্রীতরোধ পরবতরঁকালে জগতে একটি প্রধান শান্তরূপে গণ্য হইয়াছে, এই শতাব্দীর 
প্রথমেই তাহার উন্মেষ হইয়াছিল । 

গান্ধীজীর সঙ্গে এই সময়ে আমার প্রায়ই কথাবার্তা হইত এবং তাহা আমার 
মনের উপর গভশর রেখাপাত কারয়াছে। গান্ধীজী তখন ব্যারিস্টারতে মাসে কয়েক 
সহম্্র মুদ্রা উপাজন কাঁরতেন। কিন্তু বিষয়ের উপর তাঁহার কোন লোভ ছিল 
না। তান বাঁলতেন_“রেলে ভ্রমণ কারবার সময় আম সর্বদা তৃতনয় শ্রেণীর 
গাড়ীতে চাঁড়, উদ্দেশ্য_যাহাতে আমার দেশের সাধারণ লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া 
তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানিতে পাঁর।” 

এই ন্িশ বংসর পরেও কথাগ্ীল আমার কানে বাঁজতেছে। যে সত্য কেবলমান্র 
বাক্যে নিবব্ধ, তদপেক্ষা যে সত্য জীবনে পালিত হয় তাহা ঢের বেশণ শান্তশালাী । 



দশম পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান্রা-__বঙ্গভঙ্গ-_বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ 

আম এখন ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা কাঁরব 'স্থর কারলাম। আমার উদ্দেশ্য, 
সেখানে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পাঁরচালত কয়েকাঁট গবেষণাগার দেখব এবং আধ্বীনক 
গবেষণা প্রণালীর সংস্পর্শে আঁসয়া নৃতন অনন্প্রেরণা লাভ কাঁরব। প্রভাবশাল" 
সনীষী ও আচার্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না মাঁশলে এর্প অনপ্রেরণা লাভ করা 
জসম্ভব। একটা সরকার সার্কুলার ছিল যে, বৈজ্ঞাঁনক বিভাগের কোন ইউরোপণয় 
কর্মচারী ছুটি লইয়া বিলাত গেলে, এই শর্তে তাঁহাকে রাহাখরচ ভাতা ইত্যাঁদ 
সম্বন্ধে কতকগ্ীল বিশেষ স্াবধা দেওয়া হইবে যে, তানি ছুটির কিয়দংশ 
গবেষণাকার্যে নিয়োগ কাঁরবেন। আমার সহকম্ জে. সি. বসু, (আচার্য জগদীশ- 
উন্দ্র) হীম্পাঁরয়াল সাভিসের লোক ছিলেন বাঁলয়া, কিন্তু প্রধানত “হাজিয়ান 
ওয়েভ্স্” (বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়)-এর গবেষণাক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাঁতলাভ কাঁরয়াছিলেন 
ৰাঁলয়া, এই স্দীবধা পাইয়াছলেন। কিন্তু আমার পক্ষে এই 'নয়মের সুযোগ 
লাভে কিছ বাধা ছিল, কেন না আম প্রভিন্সয়াল সাঁভসের লোক 'িলাম। 
তথাপি আম শিক্ষা বিভাগের িরেক্টরের (পেড্লার) নিকট আমার ইউরোপশীয় 
গ্নবেষণাগার সমূহ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ কারয়া পত্র লিখি । কয়েকমাস চালয়া 
গেল, কোনই উত্তর পাইলাম না। একাঁদন কাজন, কিচনার প্রভৃতির স্বাক্ষরযুত্ত 
সপাঁরষৎ গবর্নর জেনারেলের একটি মন্তব্যালাঁপ পাইয়া আম সত্যই 'বাস্মত 
হইলাম। মন্তব্যালপির সারমর্ম এই যে, কোন ভারতবাস যাঁদ মৌলিক গবেষণা- 

তাহার পক্ষে ১:৪১ 1০8৪ বা অধ্যয়ন গবেষণা প্রভাঁতির জন্য সুবধাজনক শতে 
ছুটি পাওয়ার বাধা হইবে না। আম এখন ইউরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। 
কিন্তু যাত্রার পূর্বে আমি পেড্লারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার ইউরোপ যাত্রায় 
তান যে সহায়তা কারয়াছেন, তঙ্জন্য কৃতজ্ুতা প্রকাশ কাঁরলাম। কথাবার্তা 
প্রসঙ্গে তিনি তাহার দেরাজ হইতে, আমার জন্য তিনি যে 'নোট' বা মন্তব্য প্রস্তুত 
কাঁরয়াছলেন, তাহা বাঁহর কারলেন। এ মন্তব্য পাঁড়তে পাঁড়তে আম একট: 
বিব্রত বোধ কারলাম। কেন না পেড্লার উহাতে আমার খুব উচ্চ প্রশংসা 
কাঁরয়াছলেন। আমার রাসায়ানক গবেষণা এবং 'হন্দু রসায়ন শাস্ের ইতিহাসের 
কথাও উল্লেখ কাঁরয়াছলেন। 

১৯০৪ সালে অগস্ট মাসের মধাভাগে আম কাঁলকাতা হইতে লশ্ডন যাত্রা 
কারলাম- প্রথম বিলাত যাত্রার ঠিক বাইশ বংসর পরে। আমার সঙ্গে কয়েকজন 
ইংরাজ সহযানী 1ছিলেন। তাঁহারা কলম্বোতে নামিলেন। তখন মনস্নের পূর্ণাবস্থা। 



দশম পারচ্ছেদ ১০১ 

আরব সমুদ্রে ১১।১২ দিন ধাঁরয়া আমাকে বড়ই বেগ পাইতে হইল। এ সময়ের 
কথা আমার বেশ মনে আছে। অসুস্থ হইয়া পড়াতে বাধ্য হইয়া আধকাংশ সময়ই 
উপরের সেলুনে আমাকে শুইয়া থাকতে হইত। এই অবস্থায় জাহাজের স্টুয়ার্ড 
আমাকে খাওয়াইত। তখন জাহাজে আমিই একমান্্ যাত্রী ছিলাম, সৃতরাং সমগ্র 
সেলুনটা আমার দখলে ছিল। পোর্ট সৈয়দ এবং মাল্টাতে কয়েকজন যাত্রী 
উঠিলেন। তার মধ্যে একজন খুব রাঁসক লোক 'ছিলেন। ফুটবল খেলার প্রসঙ্গে 

ব্যায়ামের সুযোগ হয়। কিন্তু যে হাজার হাজার লোক খেলা দেখে তাহাদের ?ক 20১) 
এই জাহাজযান্রা আমার পক্ষে বড় ক্লান্তনক হইল। আমি উদরাময়ে ভুগিতে 

লাগলাম, তৎপূর্বে প্রায় পনর দিন যাবং আমি এ রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা 
কাঁরতেছিলাম। আমার পাকস্থলণ বড়ই দুর্বল এবং তাজা খাদাদ্রব্য না পাইলে উহা 
বিগড়াইয়া যায়। সাধারণতঃ, মাংস, মাছ এবং শাকসবাঁজ “কোল্ড স্টোরেজে” রাখা 
হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের গুণের কিছু হাস হয় এবং বাঁলতে গেলে বাস 
হইয়া যায়। এ সব খাদ্য খাইলে আমার পাঁরপাক-শীন্তর 'বকৃতি ঘটে। আম 
অত্যন্ত অসুবিধা বোধ কাঁরতে লাগিলাম, এ আশঙকাও হইল যে লণ্ডনে গিয়া আমার 
অবস্থা আরও খারাপ হইবে। কিন্তু লণ্ডনে পেশীছয়া ২৪ ঘণ্টা হোটেলে থাকিবার 
পরই আম পেটের অসুখের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। তারপরেও কয়েকবার 
আম ইংলশ্ডে গিয়াছ, কিন্তু প্রাতিবারেই সমুদ্রবক্ষে জাহাজে আমার এরুপ শোচনীস্ব 
অবস্থা হইয়াছে। ফলে আমাকে বাধ্য হইয়া বোম্বাই হইতে মার্সোলস পর্যন্ত 
ডাকজাহাজে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, উদ্দেশ্য জাহাজে যতদূর সম্ভব কম 
সময় থাকা। 

ণ্ডনে কয়েকাঁদন থাকবার পর আমার মনে অস্বাস্ত বোধ হইতে লাগল । 
শহরের নানার্প দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইবার জন্য আমার মনে কোন আকর্ষণ ছিল না। 

বস্তুতঃ ছান্রজীবনের আমি এই বিশাল লণ্ডন শহরে কয়েকমাস মাত্র কাটাইয়াছি। 
দৌনক কয়েকঘণ্টা কারিয়া লেবরেটরাঁতে কাজ কারতে যাহারা অভ্যস্ত, হাতে কাজ 
না থাঁকলে সময় কাটানো তাহাদের পক্ষে কাঠন হইয়া পড়ে। সুতরাং আমি কোন 
লেবরেটরীতে গবেষণা করিবার সুযোগ খজিতে লাগিলাম। জগদীশচন্দ্র বসু পূর্বে 
ডোঁভ-ফ্যারাডে রিসার্চ লেবরেটরীতে কাজ করিয়াছলেন। অধ্যাপক ক্লাম ব্রাউন 
এবং স্যার জেমস্ ডেওয়ারের সাহায্যে আমও সহজে এ লেবরেটরীতে কাজ কারবার 
সুযোগ লাভ কাঁরলাম। আম এখন কাজে মণ্ন হইয়া পাঁড়লাম। মাঝে মাঝে 
ইম্পারয়াল কলেজ অব সায়েন্স এবং ইউনিভাঁ্সাট কলেজের লেবরেটরীগুি 
দোঁখয়া আসতাম। ডেওয়ার কয়েক বৎসর ধারয়া তাঁহার যুগান্তকারী গ্যাস 
সম্বন্ধীয় গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। এ সময় তিনি, আর্গন, নিওন এবং জেননকে 

(১) সম্প্রাত (১৯২৬) যাঁহারা এ বিষয়ে বালবার আঁধকারশ এমন কোন কোন ব্যান্তও উত্তরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন £-যথা “আমরা খোঁলবার পাঁরবর্তভে খেলা দোঁখ”--এম. এন, জ্যাকসন, 
হেডমাস্টার, মূল 'হিল। 



১০২ আত্মচরিত 

রূপে বায়ু হইতে পৃথক করা যায়, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা কাঁরতেছিলেন। আমি 
তাঁহার এই সমস্ত পরাক্ষাকার্য দোখবার সুযোগ লাভ করিলাম। 

উপাদানসকল পৃথকণকরণের জন্য তাঁহার ও ডাঃ ট্রাভার্স কর্তৃক পাঁরকাঁল্পত যন্ত্রে 
কার্য আমাকে দেখাইলেন। এইরূপে আমি তৎকালীন শ্রেম্ঠ রাসায়ানকগণের ঘনিজ্ঠ 
সংস্পর্শে আসবার সূযোগ পাইলাম। ১৯০৪ সালে বড়াদনের ছাটর সময় 
এঁডনবার্গে কাটাইলাম এবং তথায় কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলাম। 
ভারতায় ছান্রেরা কালেডোনিয়ান হোটেলে একটি সভা কাঁরয়া আমাকে সম্বর্ধনা 
কাঁরলেন। অধ্যাপক ক্লাম ব্রাউন এ সভার সভাপাঁতির আসন গ্রহণ করেন।(২) রয়েল 
সোসাইটি অব এঁডিনবার্গ আমাকে একাঁট ভোজসভায় আমন্দণ কারলেন। স্যার 
জেমস্ ডেওয়ার সভায় প্রধান আতাঁথ ছিলেন। অধ্যাপক ক্লাম ব্রাউন স্যার জেমসের 
স্বাস্থ্যকামনা কারবার সময় আমার নামও সেই সঙ্গে জ্াঁড়য়া দিলেন। স্যার 
জেমসের পরে উত্তর দিতে উঠিয়া আম িৎ বিরত হইয়া পাঁড়লাম, যাহা হউক. 
কোনর্ূপে যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিলাম। 

এডনবার্গ হইতে আমার বন্ধু ও সহপাঠী জেমস ওয়াকারের লেবরেটরণ দোঁখবার 
জন্য আম ডান্ডীতে গেলাম। তারপর দক্ষিণে লন্ডন আভমুখে যাত্রা কারলাম। 
পথে লিভ্স, ম্যানচেস্টার এবং বার্মংহামের লেবরেটরীসমূহ দেখলাম এবং অধ্যাপক 
স্মথেলস্, কোহেন, ডিঝন, পার্কন, ফ্্যাঙ্কল্যাণ্ড এবং অন্যান্য রাসায়ানকদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কারিলাম। তাঁহারা সকলেই সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা কাঁরলেন। লন্ডনে 
ফিরিয়া আসিয়া আমি প্রায় একমাস কাল গবেষণার কাজ কাঁরলাম, তারপর ইউরোপে 
ষান্লা কারলাম। র্যামজে অনুগ্রহপূর্বক ইউরোপের 'বাঁশম্ট রাসায়নিকদের 'নকট 
পাঁরচয়পন্ত 'দয়াছিলেন। আম বার্লনের নিকট চাললোটেনবার্গে এক সপ্তাহ 
খাঁকলাম এবং বিখ্যাত 'টেকৃনিসে হক্সিউল' ও 'রাইক্সনস্টল্ট, দোঁখলাম। 
এম্যান 'হকাঁসউলে' অজৈব রসায়নের অধ্যাপক 'ছিলেন। তানি আমাকে সাদরে 
অভ্যর্থনা কারলেন এবং সমস্ত দেখাইলেন। ভ্যান্ট হফ্ এবং তাঁহার লেবরেটরীও 
দেঁখলাম। এই বিখ্যাত ড্চ রাসায়ানক তখন 'সাল্্জাঁবলডাং (38129110878) 
সম্বন্ধে গবেষণা কারতেছিলেন। স্টাসূফার্টে সামুদ্রক লবণ হইতে যে অবস্থায় 
পটাশিয়ম ও সোভিয়ম লবণের বিপুল স্তর সৃন্টি হইয়াছে, তাহারই নাম “সাল্জ- 
বিল্ডাং”। মেয়ার হোফারও ভ্যান্ট হফের সহযোগির্পে কাজ কাঁরতোঁছিলেন। 
ভ্যান্ট হফ ইংরাজী ভাল বলিতে পারতেন, সর্তরাং আম তাঁহার সঙ্গে ইংরাজণীতেই 
কথাবার্তা বাঁলতাম।(৩) রূঢ় ও আপ্রয় প্রশ্ন হইতে পারে জা'নয়াও, আম তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা কারলাম, নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে থাকিয়া গবেষণাকার্য করায় 
০৫ ররর 

(২) সম্প্রীতি ১৯৩১ সালে) আম জানিতে পাঁরয়াছি যে, ডাঃ আনসারণ এঁ সভায় ভারতীয় 
ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। 

(৩) আমি পরে জানিতে পাঁর যে, ভ্যান্ট হফ তাঁহার প্রথম বয়সে ইংরাজণ সাহত্য ভাল 
করিয়া পাঁড়িয়াছিলেন। বায়রন, বার্টন এবং বাকূলের গ্রল্থ তাঁহার খুব "প্রিয় ছিল। 



দশম পরিচ্ছেদ ১০৩ 

একজন 'দিনেমারের স্বদেশপ্রেমে আঘাত লাগে কি না 268) তান উত্তর দিলেন যে, 
জার্মান সম্রাট তাঁহার কাজের জন্য সর্বপ্রকার স্মাবধা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার জন্য 
একাট স্বতন্ত্র লেবরেটরা দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে বশ্বাঁবদ্যালয়ে মান্র একঘণ্টা 
বন্তৃতা কারতে হয়, অবাঁশম্ট সময় 'তাঁনি গবেষণাকার্ষে ব্যয় কাঁরতে পারেন। ভ্যান্ট 
হফ আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, আমার স্বদেশবাসী অঘোরনাথ চট্রোপাধ্যায়কে(&) 
আমি চান কি নাঃ নামের প্রত্যেক অক্ষর তিনি সংস্পম্টর্পে উচ্চারণ কাঁরলেন। 
ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। অঘোরনাথ ১৮৭৫ খতাীস্টাব্দে “ডক্টর” িগ্রণ 
লাভ করেন। তৎপূর্ব বৎসর ভ্যাণ্ট হফ এবং লে বেল প্রত্যেকে স্বতন্্রভাবে অথচ 
একই সময়ে 4১510176000 ০৪:01- এর মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। আমার মনে 
হয়, অঘোরনাথ এাঁডনবার্গ বিশ্বাঁবদ্যালয়ের “ভ্যান্স ডানলপ” বৃত্ত লাভ করেন, 
এবং ইউরোপে রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়ন সম্পূর্ণ কারবার জন্য গমন করেন। তিনি 
অতীব মেধাবী ছিলেন এবং তাঁহার মনে বড় বড় কাজের কল্পনা ছিল। খুব সম্ভব 
অঘোরনাথ ভ্যান্ট হফের তেৎকালে ২৩ বংসর বয়স্ক যুবক) সংস্পর্শে আসেন এবং 
তাঁহার সঙ্গে নূতন 1থওির ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বড়ই 
দুঃখের বিষয়, অঘোরনাথের মহৎ প্রতিভার দান হইতে ভারতবর্ষ, বাঁলতে গেলে 
বাঁণত হইয়াছে। অন্ততপক্ষে রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তান চেম্টা কারলে অনেক- 
কিছু কাঁরতে পাঁরিতেন। 

অঘোরনাথ দেশে 'ফাঁরয়া হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শক্ষাবভাগের অধ্যক্ষ নিযুত্ত হন। 
কিন্তু দুভগ্যক্রমে তান রাজনোতক দলাদালতে লিপ্ত হন। এ সময়ে হায়দ্রাবাদ 
রাজ্যে সংগৃহীত মূলধন দ্বারা চান্দোয়া রেলওয়ে নির্মাণ কারবার জন্য আন্দোলন 
আরম্ভ হয় এবং অঘোরনাথ এই জাতীয় আন্দোলনের নেতা হন। তদানীন্তন 
পাঁলাটক্যাল এজেন্টের নিকট ইহা ভাল লাগে নাই। উন্ত এজেন্ট মহাশয় বোধ হয় 
মনে কারতেন যে, কেবল 'ব্রাটশ ভারত নহে, দেশীয় রাজ্যও 'ব্রাটশ শোষণনীতির 
কমক্ষেত্র হওয়া উচত। সুতরাং ক্রুদ্ধ রোঁসডেন্ট বাঙালী যুবক অঘোরনাথকে 
হায়দ্রাবাদ হইতে বাঁহচ্কৃত কাঁরলেন এবং তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজামের রাজ্য 
ত্যাগ কারতে আদেশ ঈদিলেন। আমার স্মরণ হয়, বাল্যকালে আম “হন্দ পে্রিয়টে' 
সম্পাদক কৃষ্দাস পালের লেখা একটি প্রবন্ধ পাঁড়য়াছিলাম। তাহাতে স্কুলমাস্টার 

অঘোরনাথকে রাজনীতির সংস্পর্শ ত্যাগ কারবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। 
আম এীমিল ফিসার এবং তাঁহার লেবরেটরীও দেখলাম। তান এই সময়ে 

তাঁহার 47১8115 ০০১” সম্বন্ধে গবেষণা শেষ করিয়াছেন মান্র। প্রোটিন হইতে 
উৎপন্ন আমিনো-আযাসডস্? সম্ব্ট্ধে গবেষণা করিতেছেন। 

(৪) ভ্যান্ট হফের জশবনীতে আছে-_ভ্যান্ট হফের দ্বদেশ ত্যাগ কাঁরয়া বার্লিন যাত্তার ফলে 
হল্যাণ্ডে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল। তাঁহাকে দেশদ্রোহীর্পে 'চান্রত করা হইয়াঁছিল। ডচ 
“পাণ” পযন্তি তাঁহাকে রেহাই দেন নাই। 

(৫) প্রাসদ্ঘ দেশসেবিকা এবং 'ব*ববিখ্যাত কবি শ্রীষুন্তা সরোজনী নাইড়ু ডাঃ অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। 



হী ৃ & রঃ রিত 

বালিন হইতে আম বান” জেনেভা এবং জ্রচে গেলাম, শেষোল্ত স্থানে আমি 
খুব যত্র সহকারে 'পাঁলটেকানক' বিদ্যালয় দোখলাম। অধ্যাপক রিচার্ড লোরেঞ্জ 
একাটি বৈদ্যাতক বিভাগের কর্তা ছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে পূবেহি কয়েকবার 
'পন্র ব্যবহার কাঁরয়াছিলাম। কেননা তান জার্মান জার্নাল অব ইনরগ্যাঁনক 
কৌঁমস্ট্রীর সম্পাদক ছিলেন, এবং আমার কয়েকাঁট প্রবন্ধ এ জার্নালে প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। তৎপরে আম 'ফ্র্যাঙ্কফার্ট-অন-মেইন' হইয়া প্যারী আভমুখে যাত্রা কাঁরলাম। 
্র্যাঙ্কফার্টে গাইড আমাকে মহাকাঁব গ্যেটের স্মাতিজাঁড়ত একাটি গৃহ দেখাইয়া- 
ছিলেন। | 

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীকে আম তীর্থক্ষেত্র রূপে গণ্য কারতাম। নব্য রসায়ন 
শাস্ত্রের উৎপাত্তর ইতিহাস এই নগরীর সঙ্গে জাঁড়ত। এইখানেই ল্যাভোিয়ারের 
গবেষণার ফলে এমন সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াঁছল, যাহাতে পুরাতন “ক্লোজস্টন 
মতবাদ” নিরাকৃত হয় এবং এই স্থানেই একে একে বহু কৃতাঁ রাসায়নিক তাঁহার 
পতাকাতলে সমবেত হন এবং তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করেন। আধ্ানক রসায়ন 
ণবজ্ঞানের প্রাতম্ঠাতার ল্যোভোসয়ার) নামের সঙ্গে বার্থেলো, ফোরক্রয়, গ্যয়টন ভি 
মর্ভের নাম চরাঁদনই ডীল্লাখত হইবে 10৬) প্যারী নগরী গেলুসাক, থেনার্ড, 
ক্যাভেন্টো এবং পেলোঁটয়ার কেইীননের আঁবচ্কর্তাগণ) এবং আরও অনেক 
বৈজ্ঞানিকের কমর্ষেত্র। ইহারা সকলেই রসায়ন বিজ্ঞানের প্রথম যুগে জ্ঞানরুপ 
আলোক-বার্তকা হস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তৃতঃ, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ 
প্যন্তি প্যারী সম্বন্ধে আডলফ্, ওয়াজের গর্বোন্ত সত্য বাঁলয়া গণ্য হইতে 
পারিত।(৭) 

প্যারীতে পেপছিয়া প্রথমেই আমি মসয়ে সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কাঁরলাম। আমার "হন্দু রসায়ন শাস্বের ইতিহাসে" িলভ্যাঁ লৌভকে আম বৌদ্ধ 
সাহত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং প্রামাঁণক ব্যান্ত বাঁলয়া উল্লেখ কারয়াছলাম। 
কলিকাতা হইতে তাঁহার সঙ্গে আম প্র ব্যবহারও কাঁরয়াছিলার্ম। তাঁহার কক্ষে 
প্রবেশ করিয়া দেখলাম যে তিনি পতঞ্জলর “মহাভাষ্য” (সম্ভবতঃ গোল্ডস্ট্কারের 
সংস্করণ) অধ্যয়নে নিমগন আছেন। 'স্থর হইল বে পরাঁদন সকালে আম “কলেজ 
ডি ফ্রান্সে” তাঁহার সঙ্গে দেখা কাঁরব এবং তিনি তাঁহার সহাধ্যাপক মশসয়ে 
বার্থেলোর সঙ্গে আমার পারচয় করাইয়া দিবেন। আমি নিার্রন্ট সময়ে 'কলেজ ডি 
ফ্ান্সে' উপস্থিত হইলাম এবং ঘটনাক্রমে কয়েক 'মানট পরেই বার্থেলো প্রাঙ্গণের 
বিপরণত দিক দিয়া তাঁহার গবেষণাগারে প্রবেশ কঁরলেন। অধ্যাপক লোভ উত্ত 
বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানকের সঙ্গে পাঁরচয় করাইয়াণীদলেন, আমার সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ 
প্রবাহ বাঁহয়া গেল। মনে হইল আঁম অবশেষে সেই বিখ্যাত মনীষী এবং 'বিজ্ঞান- 

(৬) যাহারা এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত রূপে জানতে চান, তাঁহারা মৎকৃত 7121075 ০ 
[৬10৫617 0215677191% গ্রন্থ পাঁড়তে পারেন। 

০) রসায়নাবদ্যা ফরাসী বিজ্ঞান, ইহার প্রাতষ্ঞঠাতা অমরকণীর্ত ল্যাভোসয়ার। 



দশম পরিচ্ছেদ ১০৫ 

আচার্ষের সম্মুখে উপাস্থত হইয়াছ যান সমস্ত জীবন পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানের 
উৎপাত্ত ও ইতিহাসের রহস্য ভেদ কাঁরতে ব্যয় করিয়াছেন এবং যান "সনথোঁটিক 
রসায়ন শাস্তের”__অন্যতম প্রধান প্রাতিষ্ঞাতা বাঁলয়া গণ্য। 

বার্থেলো আমাকে তাঁহার লেবরেটরীতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার আঁবন্কৃত 
কাচাধারে রাক্ষত যল্নাদ সযত্ে দেখাইলেন। অর্শশতাব্দী পূর্বে শসনথোটক 
কমপাউণ্ড' সমূহ বিশ্লেষণের জন্য তান এই সমস্ত যন্ত্ ব্যবহার কারয়াছিলেন। 
তাঁহার আমল্নণে তাঁহার বাড়তে আম গেলাম। 'একাডোঁম অব সায়েন্সের তান 
স্থায়ী সেকেটারী ছিলেন এবং সেই হসাবে ইনাস্টাটউটেরই একাংশে তাঁহার বা- 
স্থান নাদ্ট ছিল। বার্থেলো পূর্ব হইতেই তাঁহার এক প্রকে সাক্ষাতের সমর 
উপাস্থত থাঁকিবার জন্য আমল্ণ কারয়াছলেন। পূত্র কিছাঁদন বিলাতে কেমৃত্রিজ 
বিশ্বাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কাঁরয়াছলেন। সৃতরাং ইংরাজীতে বেশ কথাবার্তা বাঁলতে 
পারিতেন। সুতরাং তাঁহার সাহায্যে বার্থেলোর সঙ্গে আমি প্রায় এক ঘন্টাকাল 
কথাবার্তা বাঁললাম। বার্থেলো আমাকে একাডেমীর আঁধবেশনে উপাঁস্থিত থাকবার 
জন্যও নিমন্নণ করিলেন। ৭১ বৎসর বয়স্ক প্রোসডেন্ট প্রাসদ্ধ রাসায়ানক মপসয়ে 
ট্রস্টের সঙ্গেও তান আমার পাঁরচয় করাইয়া দলেন। লা নেচার, পন্ত্রে এ 
আঁধবেশনের যে বিবরণ বাহর হইয়াঁছল তাহাতে আমার সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। 
প্যারীতে থাকবার সময় আম মশসয়ে িলভ্যাঁ লোৌভর ঘাঁনম্ঠ সংস্পর্শে আ'সরা- 
ছিলাম। তান আমাকে একটি সান্ধ্য বৈঠকে 'নিমল্লণ করেন, এবং আমার হোটেলে 
আ'সয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই স্থানে মশসয়ে পামির কার্ডয়ারের সব্চে 
আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি ফরাসী চন্দননগরে কয়েক বংসর কাজ করেন এবং 
তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। বোদ্ধ সাহত্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতশয় 
চিকিৎসাবদ্যা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লখেন। আমার যতদূর মনে পড়ে পাঁশ্ডিত 
হরপ্রসাদ শাস্নীর সহযোগে তাঁহার সঙ্গে কালিকাতায় আমার পাঁরচয় হয়। 

আম বৈজ্ঞাঁনক ময়সানের লেবরেটরীও দর্শন কার। সাধারণের নিকট তান 
কারবাইড অব ক্যালাঁসয়ম এবং কৃীন্রম হারকের আবিক্কর্তারূপেই অধিকতর 
পাঁরাচত। উত্ত প্রাঁসদ্ধ রসায়নাঁবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কীন্রম হাঁরকের কণা- 
সমূহ আমাকে দেখাইয়াছলেন। আম দৌঁখয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, ময়সান 
তাঁহার অজৈব রসায়ন সম্বন্ধীয় সুবৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থে (এনসাইক্লোপাডিয়া) মৎকৃত 
মাঁকউরাস নাইট্রাইট 'বষয়ক গবেষণার বস্তত বিবরণ 'দিয়াছেন। 

বার্থেলো এবং তাঁহার বহুমুখী প্রাতিভার কিং পাঁরচয় না? দলে আমার প্যারী- 
দর্শনের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাফিয়া যাইবে। অর্ধশতাব্দীরও আঁধককাল তানি 
রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান কর্ম ছিলেন এবং তাঁহার 'লাঁখত গ্রল্থসমূহের 
নামের তালিকা প্রকাশ কারতেই ফরাসী “জার্নাল অব কোমিস্ট্রখর” এক সংখ্যা পূর্ণ 
হইয়া গিয়াছল। তান অক্লান্তকমর্ঁ ছিলেন এবং জ্ঞানেও অগাধ ও সর্ব তোমুখী 
ছিলেন। পঁসনথোঁটক কেখিস্ট্রীর' তিনি একজন প্রধান প্রাতিষ্ঠাতা এবং তাঁহাকে, 
থামমে-কোমস্ট্রীরও অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার 



১০৬ আত্মচারত 

প্রাতিদ্বন্ী কোপেনহেগেনের প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞাঁনক টমসনের সঙ্গে সমান গৌরবের 
আঁধকারী। রসায়ন শাস্তের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি একজন প্রামাণিক আচার্য 
এবং এই বিষয়ে তিনি বহ] গ্রম্থ রচনা কাঁরয়াছেন। কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধেও তিনি 
অনেক মূল্যবান গবেষণা কাঁরয়াছেন। এতদ্ব্যতনত 1তাঁন ফরাসী সেনেটের আজীবন 
সভ্য এবং দুইবার মান্ত্িসভার সদস্যের আসন আঁধকার কারয়াছলেন। সমগ্র রসায়ন 
জগতে আমি এমন একজন ব্যান্তও দোঁখ না, যাহার জ্ঞানের পাঁরচয় এত বিপুল, 
প্রীতভা এমন বহমখী এবং মানবসভ্যতার ভাণ্ডারে যান এত 'বাঁচন্র দান 
কারয়াছেন। উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বার্থেলোর সঙ্গে রেনানের বন্ধ 
ফ্রান্সের মনীষার ইতিহাসে স্মরণীর অধ্যায়। সুতরাং ১৯০১ সালে বার্থেলোর 
অধ্যাপক জীবনের ৫০তম বার্ধক স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে প্রধানতঃ তাঁহার কৃতন 
শিষ্য ময়সানের চেষ্টায় যে অপূর্ব অন্চ্ঠান হইয়াছল তাহাতে আশ্চর্য হইবার 
কিছু নাই। সমগ্র ফরাসী জাতি তাহাদের প্রোসডেন্টের নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানে যোগ 
দিয়াছল, এবং ইউরোপীয় ও আমোরকার বৈজ্ঞানক সামাতিসমূহের প্রাতানাধরাও 
উত্ত অনুচ্তানে যোগ দিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা কাঁরয়াঁছলেন। তাঁহার অন্ত্যোম্টাক্লয়াও 
জাতীয় ভাবেই হইয়াছল। 

ইংল্ডের “নেচার” নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পান্রকা এই উপলক্ষে লিখেন-“গত 
সোমবার মশীসয়ে বার্থেলোর অন্ত্যম্ট উপলক্ষে যে জাতীয় অনূভ্ঠান হইয়াছিল 
ভাহাতে প্যারীতে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা 'গয়াছল। এদেশে (ইংলন্ডে) সেরুপ 
অনুজ্ঞান হইবার এখনও বহু বিলম্ব আছে। ফরাসী গবর্নমেন্ট এবং জনসাধারণ 
তাঁহাদের একজন দেশবাসীর মহত্বের পূজা বিরাট ভাবেই করিয়াছলেন। এদেশে 
(ইংলণ্ডে) রাজনীতিকগণ ও জনসাধারণ প্রাতভার মহত্বকে খুব কম সম্মানই করেন। 
বার্থেলো যাঁদ ফ্রান্সে না জন্মিয়া ইংলণ্ডে জাল্মিতেন, তবে বৈজ্ঞানক জগৎ তাঁহার 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু গবরন্মমেন্ট জাতীয় অন্ষ্ঠানরূপে তাঁহার 
অন্ত্যেষ্টারুয়ার ব্যবস্থা কাঁরয়া তাঁহার স্মৃতির প্রাতি যোগ্য সম্মান কাঁরতেন না। 
কেন না আমাদের রাজননীতিকরা জানেন না যে জাতীয় চারত্র ও জাতীয় উন্নাতির 
উপর বৈজ্ঞানকদের কার্ষের প্রভাব কত বোঁশ, তাঁহাদের ধারণা এই ষে, বৈজ্ঞাঁনকেরা 
বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে এক স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন, এবং 
সেখানে নিজেদের কার্যাবলীই তাঁহাদের একমাত্র পুরস্কার ।”-_(বার্থেলো, জল্ম__ 
১৮২৭, মৃত্যু-১৯০৭; নেচার, ২৮শে মার্চ ১৯০৭, ৫১৪ পৃজ্ঠা)। 

কাঁলকাতায় ফারিয়া আঁম নৃতন উৎসাহের সঙ্গে কার্ষে প্রবৃত্ত হইলাম। আম 
রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকজন প্রাসদ্ধ আচার্ষের সংস্পর্শে আঁসিয়াছিলাম এবং তাঁহারা 
তাঁহাদের লেবরেটরীতে যে সমস্ত মূল্যবান গবেষণা কারিতোছিলেন, তাহারও পরিচয় 
পাইয়াছিলাম। আমি এখন যতদূর সাধ্য তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে 
লাঁগলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে কিছু 'িরাশার সণ্চারও হইল। ইংলম্ড, 

* ফ্রান্স ও জার্মীনতে আমি তরুণ বৃদ্ধ সকলকেই প্রাণবন্ত ও শান্তমান দেখিয়াছ। 
তাহারা কোন কার্ষে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা কখনই অর্ধসমাপ্ত রাখে না, সেই কাজেই 
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লাগিয়া থাকে এবং শেষ না দেখিয়া ক্ষান্ত হয় না। অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে 
তাহারা উদ্দেশ্য 'সাদ্ধর পথে অগ্রসর হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশ সম্বন্ধে 
আমার আঁভিন্দ্রতা ভিন্ন প্রকার। এখানে যুবকরাও "দ্বধাগ্রস্ত ভাবে কার্ষে অগ্রসর 
হয়। প্রার্থীমক যে কোন বাধাীবপপান্ততে তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের 
জীবনপথ কেহ কুসুমাস্তীর্ণ করিয়া রাখে, ইহাই যেন তাহাদের ইচ্ছা। পক্ষান্তরে 
ইংরাজ ঘুবক বাধা-বপাক্ততে আরও দ্ঢ়সঙ্কঞ্প হইয়া উঠিবে। তাহার অন্তীর্নীহত 
শান্ত ইহাতে 'িকাশপ্রাপ্ত হয়। বাঙালরা 'নরানন্দ জাতি, জীবনকে উপভোগ 
কাঁরতে জানে না। তাহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন এবং আধাঘুমন্ত জীবন যাপন কাঁরতে 
ভালবাসে । সাধারণ বাঙালণীকে দেখিলে টোনসনের 'কমলাঁবলাসী' (04913 1:90615) 
কাঁবতার কথা মনে পড়ে। 

'বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আমাদের জাতীয় চারন্লের এই দৌর্বল্যের কথা 
ভাবিতোছলাম- এমন সময় এমন একটা ব্যাপার ঘাঁটল, যাহা ভাগবত ইচ্ছা বাঁলয়া 
মনে হইল। অন্ততঃ তখনকার মত ইহা জীবন্মৃত বাঙালীর দেহে যেন নূতন প্রাণ 
সগ্তার কীরল। আমি লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের কথাই বাঁলতোছ। 

আমার অনেক সময়েই বিশেষ কাঁরয়া মনে হইয়াছে যে, বাংলা, আসাম ও ডীঁড়য়া, 
জাতির দিক হইতে না হইলেও, ভাষার দিক হইতে এক। বাংলা, আসামী ও ভীঁড়ুয়া 
ভাষা একই মুল ভাষা হইতে উদ্ভূত। ইহা কতকটা আশ্চর্যের বিষয়। কেন না 
পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুই বড় বড় নদী, পূর্ববঙ্গ ও পাঁশ্িমবঙ্গকে বাচ্ছন্ন কাঁরয়া 
রাঁখয়াছে। শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনে ডীঁড়ষ্যাই তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল এবং উীঁড়িষ্যার 
সম্রাট প্রতাপরুদ্র তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় 
রাঁচত শ্ত্রীচৈতন্য চাঁরতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভাত বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং বাংলা 
কর্তনের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভীঁড়ষ্যায় জনাপ্রয় হইয়া উাঠয়াছিল। অপর 
পক্ষে যে কোন বাঙালী একট; চেস্টা করলেই আসামী ভাষা বাঁঝতে পারে। বস্তুতঃ 
ভাষার দিক হইতে এই তিন প্রদেশকে একই বলা যাইতে পারে। 

লর্ড কার্জন সাম্রাজ্যবাদের দৃতরূপে শাঁঙকত হৃদয়ে দোখলেন, বাংলা দেশে 
জাতীয় ভাব দ্রতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙালীর সাহিত্য এম্বর্যশালশ হইয়া 
উঠিয়াছে এবং তাহা ভারতের সমগ্র ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থান আধকার কারয়াছে। 
রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাঙালীরা পাশ্চাত্য সাহত্য বিশেষ যত্রসহকারে 
চর্চা কাঁরয়াছে এবং বাংলার সন্তানেরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। একটা 
জাতিগঠনের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা নীরবে ধীরে ধারে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। 
'ভেদনশীতি, রোম সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠাতাদের একটা "প্রয় নীতি ছিল এবং কার্জন 
তাহাদের আদর্শ অনুসরণ কাঁরয়া ভারতে রোমক নীতি চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বাংলা দেশের মানচিন্র সর্বদা তাঁহার চোখের সম্মুখে ছিল এবং এমন একটা ভীষণ 
অস্ত্র নির্মাণ কাঁরয় তান বাঙালী জাতির উপর নিক্ষেপ কাঁরলেন, যাহার আঘাত 
সামলাইতে তাহাদের বহুদিন লাঁগবে। ম্যাঁকয়াভোলর দুষ্ট বদ্ধ ও নিষ্ঠুর 
দূরদর্শিতার সঙ্গে তিনি বাংলাদেশকে দুই ভাগে 'বিভন্ত কাঁরয়া ফোঁললেন। এমন 
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ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে উত্তর-পূর্ব ভাগে মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়। তিনি 
তাহার মোহমুণ্ধ পাঁরষদবর্গের সাহায্যে মুসলমান জনসাধারণের, বিশেষভাবে 

তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের হদয়ে 
এমন এক শাঁণত অস্ত্র সন্ধান করা হইল, যাহার ফলে বাঙালী জাতির সংহাঁত শান্ত 
নস্ট হত, 'হন্দু-মুসলমানে চির বিরোধ উপাঁস্থত হয় এবং বাংলার জাতীয়তা 
ধংস হয়। 

কৌশলা সাম্রাজ্যবাদী গোপনে যে অস্ত্র শানাইয়া প্রয়োগ করে, অধঃপাঁতত জাতি 
তাহার পারণাম ফল প্রায়ই ভাবতে ও বুঝতে পারে না। সৌভাগ্যকুমে, বাংলা দেশে 
তখন সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে কয়েকজন শীাঁন্তমান নেতা 'ছিলেন। 
দেশব্যাপাঁ তীব্র প্রতিবাদের প্লাবন বাহয়া গেল এবং দিন দিন উহা ক্রমেই বরাট 
আকার ধারণ কাঁরতে লাঁগল। ইতিহাসে এই প্রথম বাঙালী জাতির অন্তঃস্থল 
মাঁথত ও আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বালক, বৃদ্ধ, যূবা সকলেই এই আন্দোলনে 
যোগদান কারল। যাহারা ঘুমাইয়াছিল, তাহারাও দীর্ঘানদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল 
এবং কার্জন পরোক্ষভাবে বাঙালন জাতির জাগরণে সহায়তা কাঁরলেন। 

সরকারী কমণচারী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে যোগ 'দবার উপায় 
আমার ছিল না। ন্তু আমার গবেষণাগার হইতে আঁম এই আন্দোলনের গাঁত 
লক্ষ্য কারতে লাগলাম । বলা বাহুল্য, এই আন্দোলন আমার হৃদয় স্পর্শ কারল। 
এই নব জাগরণের ফলে বিজ্ঞানের জন্যই 'বিজ্ঞান-সাধনার আদর্শ জাতির সম্মুখে 
উপাস্ধিত হইল। 



একাদশ পরিচ্ছেদ 
বাংলায় জ্ঞানরাজ্যে নব জাগরণ 

1হন্দুদের প্রাতভা অতীব সংক্ষন্ন এবং তাহাদের মনের গাঁতি দার্শানকতার দকে। 
জেমস মিলের নিম্নালাখত কথাগুঁলতে িছমান্র আতিরঞ্জন নাই : “কোন একাঁট 

কিন্তু একজন ইংরাজ বালকের 'ানকট তাহাই দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বাঁলয়া বোধ হয়।” 
কিন্তু কেবলমান্র দার্শানক 'বিদ্যা দ্বারা যে 'হিন্দুজাতির উন্নতি হইবে না, ইহা বহ- 
দন হইতেই বাঁঝতে পারা গিয়াছিল। এক শতাব্দীরও আঁধককাল পূর্বে রাজা 
রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড আমহাস্টের নিকট যে পন্ন লিখেন, তাহাতে তান 
সংস্কৃত কলেজ প্রাতিন্ঠার বিরুদ্ধে তীর প্রাতবাদ করেন। এই প্রসঙ্গে তান বলেন £__ 

“আমরা দেখিতোছি যে, গবর্মমেন্ট হিন্দু পাঁন্ডতদের 'শিক্ষকতায় সংস্কৃত 
বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এদেশে যের্প শিক্ষা প্রচালত আছে, 
তাহাই এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ?শখাইবার ব্যবস্থা হইবে। ইউরোপে লর্ড বেকনের 
অভ্যুদয়ের পূর্বে যেরূপ বিদ্যালয় ছিল, ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর এবং ইহাতে ষে 
ব্যাকরণের কৃটতর্ক এবং দার্শানক সুক্ষমতত্ত শিখান হইবে, তাহা এ বিদ্যার আঁধকারণী 
বা সমাজের পক্ষে কোন কাজে লাগবে না। দুই হাজার বৎসর পূর্বে যাহা জানা 
ছিল, এবং পরে তাহার সঙ্গে তাককি লোকেরা আরও যে সব সূক্ষমাতিসূক্ষন 
বিচার বিতর্ক যোগ কারয়াছেন, ছাত্রেরা তাহারই জ্ঞান লাভ কাঁরবে। ভারতের 
সর্বত্র এখন সাধারণতঃ এইরূপ শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে ।.....শব্রাটশ জাতিকে যাঁদ 
প্রকৃত জ্ঞান হইতে বাঁণ্চত কারবার ইচ্ছা থাঁকিত, তবে পাদারদের প্রচারত বিদ্যার 
পারবর্তে বেকন কর্তৃক প্রচারিত বিদ্যা তাহাঁদগকে শিখিতে দেওয়া হইত না। কেন 
না পাদাঁরদের প্রচাঁরত বিদ্যার দ্বারা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে চিরদিনের জন্য 
আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পাঁরিত। ঠিক সেইভাবে সংস্কৃত বিদ্যার দ্বারা ভারতকে চির- 
দিনের জন্য অজ্ঞতায় নিমজ্জিত রাখা যাইতে পারে_ তাহাই যাঁদ 'ব্রাটশ পাললামেন্টের 
আভপ্রায় হয়। “কিন্তু গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য এদেশবাসীর উন্নতিসাধন করা, সুতরাং 
তাঁহাদের আঁধকতর উদার এবং উন্ক্ত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করা উঁচত। ইহাতে 
গাঁণত, প্রাকৃতদর্শন, রসায়নশাস্ন, জ্যোতিষ এবং অন্যান্য কার্যকরী 'বদ্যা শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাঁকিবে। সংস্কৃত বিদ্যা শিখাইবার জন্য যে অর্থব্যয়ের প্রস্তাব হইতেছে, 
এঁ অর্থ দ্বারা যাঁদ ইউরোপে 'শাক্ষত কয়েকজন যোগ্য পাঁণ্ডিত ব্যান্তকে নিষুত্ত করা 
হয় এবং প্রয়োজনণয় গ্রল্থাঁদ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমান্বিত একাঁট কলেজ স্থাপন করা 
হয়, তাহা হইলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।» 

নব্য বাংলা, তথা নব্য ভারতের প্রবর্তক 'বখ্যাত সংস্কারক রাজা রামমোহন নিজে 



১১০ আত্মচারিত 

সংস্কৃত বিদ্যায় প্রগাঢ় পশ্ডিত ছিলেন, এই কথা স্মরণ রাখলে, আমরা উদ্ধৃত পন্র- 
খানির মূল্য বুঝতে পাঁরব। রাজা রামমোহনই বাংলা দেশে প্রথম উপাঁনষদ 
আলোচনার পথ প্রদর্শন করেন। তান নিজে বাংলা ও ইংরাজীতে কয়েকখানি 
উপাঁনষদের অনুবাদ করেন। যাঁদও বেদান্তশাস্ত্রে রাজা রামমোহনের গভীর জ্ঞান 
ছিল, তথাপি তান যে নব্য ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাকৃত বিজ্ঞানই 
প্রধান স্থান গ্রহণ কাঁরবে। 

ষাট বংসর পরে বাঁঙ্কমচন্দ্রও তাঁহার “আনন্দমঠে” ভাবিষ্যং ভারতের ভাগ্যগঠনের 
ব্যাপারে প্রাকৃতবিজ্ঞানের স্থান নির্ণয় করতে ভুলেন নাই। যে যুগে ষড়দর্শনের 
সৃন্টি হইয়াছিল, ভারতের সে যুগের বৌশল্ট্য ছিল--চন্তার সরলতা ।, কিন্তু সে 
বঙ্গ বহুদিন হইল অতাঁত হইয়াছল। হন্দু প্রাতভা টোলের পাঁণ্ডতদের প্রভাবে 
আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং চুলচেরা বিচার বিতকই ছল, তাহার প্রধান বৌশম্ট্য। তখন 
যে 'বদ্যা প্রচলিত ছিল, বাকলের ভাষার তৎসম্বন্ধে বলা যায়_ “যাহারা যত বেশী 
পশ্ডিত হইত, তাহারা তত বেশী মুর্খ হইয়া দাঁড়াইত।” 

ভারতের সৌভাগ্যন্রমে রামমোহন ঠিক সময়েই সতর্কবাণশ উচ্চারণ কারয়াছিলেন, 
চাঁরাঁদকের দুভে্য অন্ধকাররাঁশর মধ্যে সুদক্ষ নাঁবকের ন্যায় তান 'দকানর্ণয় 
কাঁরয়া দয়াছিলেন। মেকলের প্রীসদ্ধ মন্তব্যালীপ (১৮৩৫) ভারতের জ্ঞানরাজ্যে 
নব জাগরণের মূলে কম প্রভাব বস্তার করে নাই। নব্য হিন্দু পুনরুখানবাদীরা 
উহার কোন কোন মন্তব্যে যতই ক্ষুব্ধ হউন না কেন, প্রাচ্যাশক্ষাবাদীদের সাহত 
সঙ্বর্ষে পাশ্চাত্যাশক্ষাবাদীদের এই জয়লাভ, বতমান ভারতের ইতিহাসে নবযুগের 
সূচনা করিয়াছে। বাংলার যুবকগণ রূপ উৎসাহের সঙ্গে পাশ্চাত্যাবদ্যা আয়ত্ত 
কারবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা এখানে বর্ণনা কারবার প্রয়োজন নাই। সেক্সাপয়র 
ও 'যঘল্টন, বেকন, লক, 'হউম এবং আডাম স্মিথ; গিবন ও রালন্স, নিউটন ও ল্যাঞ্লেস, 
তাহাদের চক্ষে এক নব জগতের দ্বার খুলিয়া 'দয়াছিল। এই নূতন মদিরাপানে 
তাহারা যে মত্ত, এমন ক বিভ্রান্ত হইয়া উাঠবে তাহাতে 'বাঁস্মত হইবার কিছ নাই। 

সৌভাগ্ক্রমে পাশাপাঁশ আর একটি ভাবের প্রবাহ বাহিয়া চালয়াছিল এবং 
তাহাতে এই উত্তেজনা ও উন্মাদনাকে ধীরে ধীরে সংযত কারয়া তুঁলিতেছিল। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বস, যাঁদও পাশ্চাত্য সরস্বতণমান্দিরের উপাসক 
ছিলেন, তবুও প্রাচ্যভাব একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিন্দু কলেজের 
আর একজন পুরাতন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ক্ষার সমন্বয়ের 
ফল এবং রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য। ব্রান্মসমাজের এই প্রথম পতাকাবাহৰর 
জাঁবনে বেদান্তদর্শন বিশেষ প্রভাব বিস্তার কারয়াছল,। 

জাতির হীতহাসে দেখা যায়, 'বাভন্ন সভ্যতার সঙ্ঘর্ধ অনেক সময় অদ্ভুত ফল 
প্রসব করে, কিন্তু মোটের উপর পাঁরণাম কল্যাণকরই হয়। গার্বত রোম পরাজত 
গ্রীসের পদতলে বাঁসয়া শিক্ষালাভ কাঁরতে লঙ্জা বোধ করে নাই। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের সঙ্গমস্থল আলেকজোন্দ্রিয়া পনওপ্লেটানজমে”র জল্মভঁম এবং তাহার 
বিপণীতে কেবল পণ্যাবাঁনময়ই হইত না, চিন্তা ও ভাবেরও আদানপ্রদান হইত। 



একাদশ পাঁরচ্ছেদ ৯১৬ 

এরাসমাস, স্কোলিগার ভ্রাতৃদ্বয়, বাড এবং আরও বহু পণ্ডিত সহম্্র বংসর ধারয়া 
বস্মাতর গর্ভে প্রোথিত, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জ্ঞানভান্ডার আঁবচ্কারে কম 
সাহায্য করেন নাই। যে জ্ঞানের আলোক কেবলমান্র সন্ব্যাসীদের মগের অন্ধকার 
কক্ষে 'স্তামিতভাবে জবলিতোছিল, তাহাই এখন সর্বসাধারণের দৃষ্টগোচর হইল। 
ইটালনয় পেত্রার্ক এবং বোকাসওর রচনাবলী ইংরাজ কাব চসারের কাব্যসাহত্যের 
উপর কম প্রভাব বস্তার করে নাই। মিল্টন দান্তের নিকট বিশেষভাবে খণী 
ছিলেন। তান ঁমল্উন) অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ইটালী দেশেও শিয়াছিলেন, 
তাঁহার কবিতায় ভালামব্রোসা নদীর বর্ণনা হইতে তাহা আমরা বুঝতে পাঁর। 

মোঁলয়ারের ৮০115 190519-এ ল্যাঁটিনই খুব বেশ?, গ্রীকও কিছ আছে, 

কিন্ত ফরাসী ভাষা একেবারেই নাই। তখনকার দিনে মাঁজতরুচি পণ্ডিতদের 
সাহত্যে মাতৃভাষার স্থান 'ছিল না। এই অমরকাঁি” প্রহসনকারের প্রথম জীবনের 
রচনায় ইটালীয়-স্পেনীশ প্রভাব যথেস্ট দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার পারণত বয়সের 
শ্রেন্ঠ রচনাসমৃহে গোলক" প্রভাব স্পম্টই পাঁড়য়াছে। ইাতহাসের পুনরাবাত্ত হয়। 
নব্য বাংলার কাব্যসাঁহত্যের 'জনক' পুরাতন হিন্দুস্কুলের ছান্র এবং মাতৃভাষার প্রাত 
তাঁহার অত্যন্ত অবজ্ঞা ছিল। দান্তে ও মিলটনের কাব্যরসেই তান আনন্দ পাইতেন 
এবং তাঁহার প্রথম কাব্য 'শদ ক্যাপাঁটভ লেড+” তান ইংরাজন ভাষাতেই রচনা করেন। 
মিল্উনও প্রথমে ল্যাঁটন কাঁবতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তান 
তাঁহার ভ্রম বুঝতে পারেন। মেকলে যথার্থই বাঁলয়াছেন যে, কোন মৃত ভাষায় 
কবিতা রচনা করা, এক দেশ হইতে আনীত চারাগাছ অন্য দেশে ভিন্ন মাটিতে 
লাগানোর মত। বিদেশে নূতন জাঁমতে সে গাছ কিছনতেই স্বাভাবকরুপে শন্ত- 
শালী হইতে পারে না। যে দেশে এইর্প পঁবদেশ কাবিতা" রাঁচিত হয়, সেখানে 
মাতৃভাষায় কোন শীন্তশালী কাব্যের সৃষ্ট হইতে পারে না। যেমন ফুলগাছের টবে 
ওক বৃক্ষ জন্মে না। 

মিলউনের ন্যায় মধুসূদন দত্তও শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন ষে, সাহিত্যে স্থায়ী 
আসন এবং যশোলাভ কাঁরতে হইলে, তাঁহাকে মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা কাঁরতে 
হইবে। তাহার ফলে তান বাংলা ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য মেঘনাদ বধ' দান করিয়া 
গিয়াছেন। অবশ্য, এই অমর কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা এবং কয়েকটি চার 

ভাবের ছায়াপাত দৌখতে পাই। কাঁলকাতা বশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বাঁঙ্কম- 
চন্দ্রকে পরবতর্ঁণ যুগের লোক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারও ইংরাজী ভাষার 
প্রাত এরূপ মোহ ছিল এবং তাঁহার প্রথম উপন্যাস [২৪17001081)5 416 
(রামমোহনের পত্নী) তানি ইংরাজন ভাষাতেই রচনা করেন। কিন্তু তান শীপ্রই 
তাহার ভ্রম ব্ীঁবতে পারেন এবং বিদেশী ভাষা ত্যাগ কারিয়া মাতৃভাষাতেই .সাহিত্য 
সাঁন্ট কারতৈে আরম্ভ করেন। ফলে বাঁঙ্কমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে আঁবন*্বর কণীর্ত « 
রাখিয়া গিয়াছেন। 

অন্য সাহিত্য হইতে কিছ: গ্রহণ করার অর্থ কেবলই অম্ধ অনুকরণ বা মোঁলিকতার 
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অভাব নয়। এমার্সন বাঁলয়াছেন-__“সর্বপ্রধান প্রীতিভাও অন্যের নিকট অশেষ- 
রূপে ধণশী।...এমন কথাও বলা যায় যে প্রাতিভার শান্ত আদৌ মৌলক নয়।” অন্যন্ 
এমার্সন বাঁলয়াছেন,__“সেক্সাঁপয়র তাঁহার অন্যান্য সাঁহাত্যিক সহকমাঁদের ন্যায় 
অপ্রচালত পুরাতন নাটকের দোষগণ বিচার কারিয়া তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ 
কাঁরয়াছলেন, কেন না এর্প ক্ষেত্রেই যথেচ্ছ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ চাঁলতে পারে।” 
দৃস্টান্তস্বর্প “হ্যামলেট, নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। খুব সম্ভব, ১৫৮৯ 
খ্রীষ্টাব্দে কীড নামক জনৈক নাট্যকার কর্তক এ বিষয়ে একখানি নাটক রচিত 
হইয়াছিল। জাতির নবজাগরণের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রচুর অনুকরণের সঙ্গে 
সঙ্গে, চিন্তা ও ভাবের গ্রহণ ও সমীকরণ চাঁলতে থাকে এবং ইহা শীঘ্রই জাতীয় 
সাহিত্যের অংশ হইয়া উঠে। 

আরব সাহত্যের উন্নাত ও 'বকাশেও ইহার দৃজ্টান্ত দেখা যায়। রক্ষণশীল 
উমায়েড খালফাগণ মানাঁসক শান্তর দক হইতে অলস বলা যাইতে পারে। এই সময়ে 
আরবে সাহত্য বালতে বিশেষ কিছু ছিল না। বেদুইনদের জীবনের ঘটনাবলীই 
প্রধানতঃ আরবীয় কাঁবতার 'িষয় ছিল। কিন্তু আবাসিদদের শাসনকালে আরব 
সাঁহত্যে মোসলেম জীবনের সর্বাঙ্গণ িবকাশ দেখা যায়। প্রধানতঃ গ্রীক সাহিত্যের 
অনুকরণ কাঁরয়াই এই আরব সাহত্য এম্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছল। খাঁলফা 
মনসুর ও মামুনের সময়ে আরব সাহিত্যের উপর গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব পূর্ণরূপে 
বিস্তৃত হইয়াছল। এ্যারিস্টটল, প্লেটো, গ্যালেন, টোলেমী এবং নব্য প্লেটো নস্ট 
প্লোটিনাস ও পোরাফারর গ্রল্থাবলী মূল গ্রীক এবং সীঁরিয় ভাষা হইতে অনাদিত 
হইয়াছিল। ফালাসিফা-পল্খীদের (অর্থাৎ যাঁহারা মূল গ্রীক ভাষা হইতে গ্রহণ 
কাঁরয়াছলেন) মধ্যে আলাঁকণ্ডন, আল ফোরাবি, ইবন সিনা, আল রাজ এবং স্পেনীয় 
দার্শানক ইবু রসদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

“বাণজ্য বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যেরও প্রসার হইতে লাগিল- প্রাচ্য 
ভৎপূর্বে যাহা কখনও দেখা যায় নাই। বোধ হইল যেন খাঁলফা হইতে আরম্ভ 
করিয়া আত সাধারণ লোক পযন্ত সকলেই 'শক্ষার্থঁ এবং সাহত্যের উৎসাহদাতা 
হইয়া উঠিল। জ্ঞানের অন্বেষণে লোকে তিনাঁট মহাদেশ ভ্রমণ করিয়া গৃহে 'ফারত। 
মধূমাক্ষিকা যেমন নানা স্থান হইতে মধু আহরণ কাঁরয়া আনে, ইহারাও তেমনি নানা 
দেশ হইতে অমূল্য বিদ্যা আহরণ কাঁরয়া আনত, -শিক্ষার্থঁদের দান কারবার জন্য। 
কেবল তাহাই নহে,_তাহারা অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে বিরাট বিশবকোষসমূহ 
সঙ্কলন কাঁরতে লাগল-যেগুঁল বাঁলতে গেলে অনেকম্থলে বর্তমান বিজ্ঞানের 
জল্মদাতা।” (ঁনকলসন, আরব সাহিত্যের ইতিহাস, ২৮১ পৃঙ)। মধ্যযুগে আরবেরা 
গাঁণত ও দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডারে যাহা দান করিয়াছিল, এখানে তাহার উল্লেখ 
কারবার প্রয়োজন নাই। আরবেরা যে আবার গাঁণত ও চাকৎসাবিদ্যার জন্য ভারতের 

শীঁনকট খণী, সে কথাও এখানে বলা নিম্প্রয়োজন 10১) 

(১) এহন রসায়নের ইতিহাস'-৬জ্ঠ অধ্যায়, "ভারতের নিকট আরবের খাণ”-দুষ্টব্য। 
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আরবদের চরম উন্নাতির সময়ে, তাহারা মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞানের প্রদশপ 
বহন করিয়া লইয়া গয়াঁছিল এবং ল্যাঁটন সাহত্যের উপর অশেষ প্রভাব বস্তার 
কাঁরয়াছিল। জ্ঞানরাজ্যে এীসয়া ও ইউরোপের পরস্পর আদানপ্রদানের উপর একাঁট 
স্বতন্ত অধ্যায়ই লেখা যাইতে পারে। 

উইলিয়ম কের? ও তাঁহার প্রাতাচ্ঠিত সাহত্যগোম্ঠীর সময় হইতে (১৮০০-২৫) 
উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাঁহত্যের ইতিহাস আলোচনা কাঁরলে 
দেখা যাইবে যে, এই সময়ে যে সমস্ত গ্রন্থ বলাঁখত হইয়াছিল, তাহার আঁধকাংশই 
উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী সাহত্যের অনুবাদ, কতকগাীল আবার সংস্কৃত, পারসী এবং 
উদ? গ্রন্থের অনুবাদ। | 

ঈশবরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম বয়সের লেখা “বেতাল গণ্চবিংশাতি” হিন্দী গ্রন্থ 
এবং তাঁহার পাঁরণত বয়সের লেখা “শকুন্তলা” ও “সীতার বনবাস” কাঁলদাস ও 
ভবভৃতির গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “কথামালা” “ঈসপস্ 
ফেবলস্”-এর আদর্শে রাঁচত। তাঁহার “জীবন-চারত” বহুলাংশে চেম্বার্সের 
“বাইওগ্রাফির” অনুবাদ । 

সেক্সাপয়রের নাটকাবলও বাংলাতে অনুদিত হইয়াছল। প্রাসদ্ধ সাহাঁত্যিক 
অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথমে জ্যোতিষ ও প্রাকৃত 'বজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদ কাঁরয়া বাংলা 
ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। রাজেন্দ্রলাল 'মন্র প্রাকীতিক ভূগোল, ভুবিদ্যা, প্রাণাবিদ্যা 
প্রভৃতি 'বষয়ক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদ্যা 
কম্পদ্রুম”-এর নাম পূবেহি উল্লেখ কারয়াছি। ইহা বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লাখিত 
সংগ্রহগ্রন্থ। মূল ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশসমূহ বাছয়া বাংলা অনুবাদসহ 
ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এইরূপ হওয়াই উচিত। স্লুটাকের গ্রন্থ যাঁদ 
নর্থ ইংরাজতে অনুবাদ না কারতেন, তবে সেক্সীপয়রের 'জ্যালয়াস 1সজার', 

'কোরওলেনাস', এবং 'আ্যান্টনি ও '্রুওপেদ্রা' নাটক শলাঁখত হইত না। 'দিনেমার 
লেখক গগ্র্যামাটিকাসের গ্রন্থ যাঁদ ইংরাজীতে অনৃদিত না হইত, তবে জগৎ হয়ত 
“হ্যামলেট” নাটক হইতে বাত হইত। আমাদের সাঁহত্যের পূর্বাচার্যগণ পরবতরঁ 
লেখকদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া িয়াছলেন। প্রথম বয়সে বিদেশী ধান্রীর 
স্তন্যপান কারয়া শিশু রুমে পাঁরপস্ট হইয়াছিল। শেষে তাহার পক্ষে আর বাঁহরের 
খাদ্যের প্রয়োজন ছিল না। বিদেশী সাহত্যের অনুবাদ ও অনুকরণের যুগের পর 
মৌলিক প্রাতভার যগ আসিল। “আলালের ঘরের দুলাল" মৌলক প্রাতিভায় পূর্ণ; 
ইহা উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী সমাজের নিখুত চিত্র। ইহাতে প্রথম 
যুগের বাংলা গদ্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহত্যের আদর্শে শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর নাই__ 
প্যারীচাঁদ মিত্রের সরল সহজ শান্তশাল চাঁলত ভাষা । শ্লেষ ও বিদ্রুপবাণ প্রয়োগেও 
তানি [সদ্ধহস্ত ছিলেন। 'তাঁনও 'হন্দু কলেজের ছান্র এবং কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহাধ্যায়ী 'ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সঙ্ঘর্ষে বাংলার 
জ্ঞানরাজ্যে এক আশ্চর্য নব জাগরণের বিকাশ দেখা 'গিয়াছিল। 

ব্রাহ্মদমাজের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, সামাঁজক বৈষম্য 

৮ 



১১৪ আত্মচরিত 

ণবলোপ এবং নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবস্তার কাঁরয়া তাহাদের কল্যাণসাধন। 1বশাল 

হন্দসমাজ যাঁদও ব্রাহ্ম মত ও কার্যধারা সম্পূর্ণরূপে অন্মমোদন কারত না, তব 
তাহার হৃদয়ের যোগ এ আন্দোলনের সঙ্গে ছিল এবং 'হন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের 
আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। 
চাঁরদিকেই ভাবাঁবপ্লব দেখা যাইতোঁছল। একটা নৃতন জগতের দ্বার খলিয়া 

গয়াছল, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল। বহযগের স্ীপ্ত ও আলস্য 
জাগ্রত হইয়া নব্য বাংলা অনুভব কাঁরতে লাগল, হিন্দু জাতির মধ্যে ভাবষ্যতের 
একটা বিপুল সম্ভাবনা আছে। এই সময়ের সাহত্য দেশপ্রেমের মহতভাবে পূর্ণ । 
লোকের মনের রুদ্ধভাব প্রকাশ এবং অধীন জাতির অভাব-আভযোগ ব্যন্ত কারবার 
জন্য সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক সভা-সাঁমাতিও প্রাতান্ঠিত হইয়াঁছল। প্রধানতঃ শিক্ষিত 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীর উৎসাহ ও আনূকুল্যে দেশের নানাস্থানে স্কুল ও কলেজসমূহ 
স্থাঁপত হইতেছিল। তৎসত্বেও বিজ্ঞান তাহার যোগ্য মর্যাদা পায় নাই। কতকগ্দাঁল 
সরকারী কলেজে ডীদ্ভদ দ্যা, রসায়ন বিদ্যা এবং পদার্থ বিদ্যা পড়ান হইত বটে, 
কিন্তু বিজ্ঞান তখনও তাহার যোগ্য আসনে প্রাতাচ্ভঠত হয় নাই। জ্ঞানের অন্দশীলন 
কেবল বিজ্ঞানের জন্যই কাঁরতে হইবে, এবং তাহার জন্য সানন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে 
পারে, এমন লোকের প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে, জাতীয় সাহত্যে বিজ্ঞান তাহার 
যোগ্য স্থান লাভ করিবে, এবং তাহার আঁবচ্কৃত সত্যসমূহ মানুষের দৈনান্দন 
জঁবনের কাজে লাগবে । বিজ্ঞান জাতীয় সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সহায়স্বরৃপ 
হইবে। মানৃষ ও পশু উভয়েই যে সব ব্যাধির আক্রমণে কাতর, বিজ্ঞান তাহা দূর 
কারবার ব্রত গ্রহণ কারবে। প্রত্যেক উন্নাতশীল জাতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ 
আত ঘাঁনচ্ঠ এবং তাহার কর্মক্ষেত্র ক্রমেই প্রসার লাভ কাঁরতেছে। এককথায় বিজ্ঞানকে 
মানুষের সেবায় নিষ্ন্ত করা হইয়াছে। ৃ 

 দুর্ভাগ্যক্রমে, হিন্দ মাঁস্তছ্কক্ষেত্র বহুকাল অকর্মণ্য অবস্থায় থাকিয়া নানা 
আগাছা কুগাছায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি পরাঁক্ষায় বিজ্ঞান 
পাঠ্যর্পে 'নির্দিন্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু হিন্দ যুবক গতানুগাঁতিক ভাবে বিজ্ঞান 
িখিত, ইহার প্রতি তাহাদের প্রকৃত অনুরাগ ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য কেবল 
বিশবাবদ্যালয়ের "ছাপ" নেওয়া, যাহাতে ওকালাতি, কেরানশীগাঁর, সরকারী চাকুরি 
প্রভৃতি পাইবার সুবিধা হইতে পারে। ইউরোপে গত চার শতাব্দী ধারয়া বিজ্ঞানের 
এমন সব সেবক জন্মিয়াছেন, যাঁহারা কোনরূপ আর্ক লাভের আশা না কারিয়া 
বজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান চর্চা কাঁরয়াছেন। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহারা বিজ্ঞানের 
জন্য 'ইনূকুইজশান' বা প্রচালত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের অত্যাচার, সহ্য করিয়াছেন। 
প্রকীতির রহস্য আবিন্কার কারবার অপরাধে রোজার বেকন (১২১৪--১২৮৪) 
কারাগারে 'নক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কোপারনিকস তাঁহার অমর গ্রল্থ চল্লিশ বৎসর 

* প্রকাশ করেন নাই, পাছে পাদাররা উহা আগুনে পোড়াইয়া ফেলে এবং তাঁহাকেও 
আগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। প্রীসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কেপলার একবার সক্ষোভে 'লাখয়া- 
[ছিলেন,-“আমি আমার গ্রন্থের পাঠকলাভের জন্য একশত বংসর অপেক্ষা কাঁরতে 
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পার, কেন না স্বয়ং ভগবান আমার মত একজন সত্যানদসান্ধৎসূর জন্য ছয় হাজার 
বংসর অপেক্ষা কাঁরয়াছেন।” ইংলণ্ডের জ্ঞানরাজ্যে নবজাগরণের পর, এীলজাবেথায় 
যুগে বহন প্রাতিভাশালন কাব এবং গদ্য সাহত্যের শ্রম্টাই কেবল জন্মগ্রহণ করেন নাই, 
আধ্বানক বিজ্ঞানের 'বখ্যাত প্রবর্তকও অনেকে এঁ সময়ে আঁবভূতি হইয়াঁছলেন। 
গিলবাট” ডান্তাঁর কারয়া জশীবকারজন কারতেন, এবং অবসর সময়ে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে 
গবেষণা করিতেন। হার্ভে রন্তুসণ্টালনের তত্ব আঁবম্কার করেন। ক্ষ্যান্সিস বেকনের 
কৃতিত্ব আতিরঞ্জিত হইলেও, তাঁহাকে নূতন বৈজ্ঞাঁনক প্রণালণর প্রাতষ্তাতা বলা যায়। 

প্যারাসেলসাস €(১৪৯৩--১৫৪১) ধাতুঘাঁটত ওষধের ব্যবস্থা দয়া রসায়ন 
বিজ্ঞানের চর্চায় উৎসাহ 'দয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার সময় হইতে রসায়ন 
বিজ্ঞানের ক্মোন্নাতি হইতে থাকে এবং 'চাঁকৎসা শাস্ত্র অধনীনতা পাশ হইতে মুত 
হইয়া ইহা একাঁট স্বতন্ত্র বিজ্ঞান রূপে গণ্য হয়। এাগ্রকোলার (১৪৯৪--১৫৫৫) 
ধাতুবিদ্যা এবং খাঁনাবদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রল্থ 7৩ চ২০ 1/562111০8 দ্বারা ব্যবহারিক 
রসায়নশাস্বের যথেষ্ট উন্নাতি হইয়াছে। 

কিন্তু ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। হন্দ জাত প্রায় সহম্রাধক 
বংসর জীবল্মৃত অবস্থায় িল। ধর্মের সজীবতা নস্ট হইয়াছিল এবং লোকে 
কতকগ্যাল বাহ্য আচার অনুষ্ঠান লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল। দুই হাজার বসর পূর্বে 
এ সকলের হয়ত কিছ উপযোঁগতা ছল, কিন্তু এ যুগে আর নাই। হন্দুর 
মস্তি্ক সুগ্ত ও জড়বৎ হইয়া ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষদের মৌলিক "চল্তাশান্তি 
নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা কুসংসকারাচ্ছন্ন অন্ধভাবে নবদ্বীপের রঘুনন্দন 
কর্তৃক ব্যাখ্যাত শাস্ত্রের অনুসরণ কাঁরতোছিলেন। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজে 
[শিকড় গাঁড়য়া বাঁসয়াছিল। এই সমস্ত কারণে আমাদের জাতির মনোভাবের 
পাঁরবর্তন হইয়া বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইতে বহু সময় লাগয়াছল। 

গত শতাব্দীর সত্তরের কোঠায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় দেশপ্রোমক ধনী 
ব্যান্তদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করেন এবং “ভারত জ্ঞান অনুশীলন সাঁমিতি” 
([10010]) 4১550018010) 101 1176 (00161৬20019 0? 99161০6) প্রাতাঁজ্যত করেন। 

সন্ধ্যাকালে এঁ সামাতির গৃহে রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং পরে উদ্ভিদ বিদ্যা 
সম্বন্ধে বন্তুতার ব্যবস্থা হয়। প্রথমে এই সামাতিকে কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের সঙ্গে 
যুক্ত করবার আভপ্রায় ছিল না। যে কেহ কিছ দক্ষিণা দিলে সাঁমাতগৃহে বাইয়া 
পদার্থাবজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে বন্তৃতা শুনিতে পাঁরত। সাঁমাতর প্রথম 
অবৈতাঁনিক বন্তাদের মধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার লার্ো এবং তারাপ্রসন্ন 
রায় ছিলেন। ১৮৮০-৮১ সালে আম প্রোসডেন্সি কলেজের পদার্থাবজ্ঞান ও 
রসায়নাবিজ্ঞানের ক্লাসে ভার্ত হইলেও, আঁধকতর জ্ঞানলাভের জন্য এঁ দুই বিষয়ে 
সায়েন্স আযসোসয়েশানের বন্তৃতা শাাঁনবার জন্য যোগদান কাঁরয়াছলাম। কিন্তু 
যে কোন কারণেই হোক, ডাঃ সরকারের চেস্টা তেমন সফল হয় নাই। সম্ভবতঃ 
এরুপ চেষ্টা কারবার সময় তখনও আসে নাই, দেশে বিজ্ঞান অনুশীলন কারবার 
স্পৃহাও জাগ্রত হয় নাই। সেই সময়ে বেসরকারী কলেজ অর্থাভাবে বিজ্ঞানাবভাগ 
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খুলতে পারত না, তাহারা কেবলমাত্র 'আর্টস্” বা সাহত্যাশক্ষার কলেজ মাত্র ছিল। 
যে সমস্ত ছাত্র ইন্টারামাডয়েট পরাঁক্ষায় ডীদ্ভদবিদ্যা, রসায়ন বা পদার্থাবজ্ঞান 

লইতে চাহিত, তাহারাই সায়েন্স আসোঁসয়েশানে বন্তৃতা শাঁনতে যাইত। গত ২৫ 
বৎসরের মধ্যে বেসরকারী কলেজসমূহ ানজেদের বিজ্ঞানীবভাগ খ্যালয়াছে এবং 

ইণঞ্জনিয়াঁরং কলেজ, মোঁডক্যাল কলেজ অথবা সাধারণ কলেজসমূহে ছাত্রের 
বৈজ্ঞানিক বিষয় অধ্যয়ন কাঁরত, যেহেতু উহা তাহাদের পাঠ্য তালকাভুন্ত এবং 
পরাঁক্ষায় পাস কাঁরয়া উপাঁধিলাভের জন্য অপাঁরহার্যধ ছল। ইহাতে বুঝা যায় যে, 
বজ্ঞানচর্চার জন্য প্রকৃত স্পৃহা ছিল না_-অথবা সোজা কথায় জ্ঞানলাভের আগ্রহ 
শ্িল না। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে, আর্ল অব করের পূত্র দি অনারেবল রবার্ট বয়েল 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার নিজের গবেষণাগারে কেবল যে পদার্থাবজ্ঞান 
সম্বন্ধেই নানা যুগান্তকারী আঁবচ্কার করিয়াঁছলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার 
5০608] (07015 গ্রন্থে নব্য রসায়ন শাস্ত্র কিভাবে উন্নাতি লাভ কাঁরবে, 
তাহারও পথ প্রদর্শন কারয়াছিলেন। 

এক শতাব্দী পরে, ইতিহাসপ্রাঁসদ্ধ ডেভনশায়ার বংশের জনৈক কৃতাঁ সন্তান, 
১ মিলিয়ান স্টাঁলং (বর্তমান মুদ্রামূল্যে অন্ততঃপক্ষে ৬।৭ কোটি) ব্যাঙ্কে জমা 
থাকা সত্তেও, তাঁহার নিজের সুসাঁজ্জত লেবরেটরীতে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন 
শাস্তের গবেষণায় তল্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং জগৎকে তাঁহার জ্ঞানের অপূর্ব 
অবদান উপহার দিয়া অমর কীর্তি অর্জন কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন 
সমসাময়িক-যথা প্রিস্টলে এবং শীল দাঁরদ্যের মধ্যে কোনরূপে জশীবকা নির্বাহ 
করিয়া, এমন সমস্ত বৈজ্ঞাঁনক তথ্য আঁবজ্কার করিয়াছিলেন, যাহার ফল বহনদুর- 
প্রসারী। তাঁহাদের কোন মূল্যবান যন্নপাতি ছিল না, ভাঙা কাচের নল, মাটির 
তৈরী তামাকের পাইপ, 'বয়ারের খাঁল ীপপা-এই সবই তাঁহাদের যন্ত্র ছিল, 1কন্তু 
সেই সময়ে বাংলাদেশে চাঁরাঁদক 'নাঁবড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 

' বাংলার সমাজ কি ঘোর অবনাতির গভে ডুবিয়া গিয়াছিল জনৈক চিন্তাশীল 
লেখক তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের সময়ে 
বাংলার সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, রামমোহনের জীবনশীকার নগেন্দ্রনাথ চট্রো- 
পাধ্যায়ের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়। হিন্দু সমাজ সে সময়ে গভীর অন্ধকারে 
নিমাজ্জত ছিল।(২) দেশের সবন্ত কুসংস্কারের রাজত্ব চাঁলতেছিল। নৈতিক 
ব্যাভচার কাঁরয়াও কোন শাঁস্তিভোগ কারতে হইত না, পরন্তু তাহারা সমাজে মাথা 
উচু কাঁরয়া দাঁড়াইয়া থাঁকত। এইরূপ পাঁরপাঁশ্বিক অবস্থার মধ্যে রামমোহনের 
মত একজন প্রখর প্রাতভাশালী, অসাধারণ ব্যান্তত্ব এবং অশেষ দূরদৃম্টিসম্পন্ন 
লোকের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহা বাস্তাঁবকই দহঙ্জময় রহস্যময়। যে হন্দ; 

' মনোবৃত্তি দুই হাজার বৎসর ধারয়া কেবল দার্শীনকতার স্বপ্ন দোঁখতেছিল, তাহার 

(২) কালনপ্রসম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় £_নবাবী আমল অন্টাদশ শতাব্দীর বাংলা)। 
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গাঁত ফিরাইয়া দেওয়া বড় সহজ কাজ নহে এবং এ কার্য একাঁদনে হইবার নহে। 
কেবল মাত্র ব্রাহ্ধণদের মধ্যেই প্রায় দুই হাজার শাখা উপশাখা আছে, তাহারা কেহ 
কাহারও সঙ্গে খায় না, পরস্পরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিবাহও দেয় না। বাংলার 
ব্রা্মণেতর জাতিসমূহের মধ্যে নানা সামাঁজক উচ্চননচ স্তরভেদ আছে; উহাদের 
মধ্যে কেহ জল-আচরণনীয় অথবা উচ্চবর্ণদের জল যোগাইবার আধকারে, আঁধকারাঁ । 
হন্দুর মনে পাশ্চাত্য ভাবের বীজ বপন করিয়া অন্ততঃপক্ষে দুই পুরুষ অপেক্ষা 
কাঁরতে হইয়াঁছল এবং তাহার পরে মৌলক বিজ্ঞানচর্চার যুগ আঁসয়াছিল। ক্ষেন্্ 
বহ্যাদন পাঁতিত থাকিয়া উচ্চচিন্তার জল্ম বার অযোগ্য হইয়া উঠিয়াঁছল এবং সেই 
জন্য প্রথমে নতন ফসলের আবাদ কারবার পূর্বে তাহাতে ভাল কারয়া 'সার দিতে 
হইয়াছিল। আম এতক্ষণ প্রকৃত বিষয় হইতে দূরে চলিয়া গিয়া, অবান্তর কথার 
অবতারণা কাঁরয়াছিলাম। যাহাতে বাংলায় নব যুগের আঁবর্ভাব পাঠকগণ ভাল 
কারয়া হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে পারেন, তাহার জন্যই আম এই সমস্ত কথা বাঁলতে ছিলাম । 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
নবযুগের আবিভগব-_ বাংলাদেশে মৌলিক বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা 

ভারতবাসীদিগকে উচ্চতর শিক্ষাবিভাগ হইতে বাহিম্করণ 

জগদীশচন্দ্র বসু কাঁলিকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের সাধারণ বি. এ. উপাঁধিধারী। 
১৮৮০ সালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলাতের প্রাসদ্ধ বিদ্যাপশিঠ কেমীব্রজ াবশ্ব- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করেন। সেখানে জগদীশচন্দ্র লর্ড র্যালের পদতলে 
বাঁসয়া বিজ্ঞান অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন | ১৮৮৫ সালে কাঁলকাতায় প্রত্যাবর্তন 
কাঁরলে জগদীশচন্দ্র প্রোসিডোন্স কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক 'নিয্ত্ত 
হন। স্যার জন ইলিয়ট পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তারপর বার 
বৎসরের মধ্যে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের নাম জগৎ জানতে পারে নাই। তাঁহার 
ছান্রেরা অবশ্য তাঁহার বৈজ্ঞাঁনক পরাীক্ষাগুঁল দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু তানি 
এই সময়ে চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া ছিলেন না। তাঁহার শান্তশালন প্রাতভা নূতন সত্যের 
সন্ধানে 'িযুস্ত ছিল এবং হাঁজয়ান 'বদ্যংতরঙ্গ সম্বন্ধে তান যথেমন্ট মৌলিকতার 
পারচয় দিয়াছিলেন। ১৮৯৫ সালে এাঁসয়াটিক সোসাইটিতে 11)6 [১0191199001 
96151601110 [7২9 0 ৪ 05508] এবিষয়ে তান একট প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

মনে হয়, এই নৃতন গবেষণার মূল্য তানি তখনও ভাল কারয়া বাঁঝতে পারেন নাই। 
এই প্রবন্ধ পুনম্ধাদ্রুত কারয়া লর্ড র্যালে ও লর্ভ কেলভিনের নিকট প্রোরত হয়। 
পদার্থ বিজ্ঞানের এই দুই বিখ্যাত আচার্য বসুর গবেষণার মূল্য বাঝতে পারেন এবং 
লর্ড র্যালে “ইলেকাট্রীসয়ান” পত্রে উহা প্রকাশ করেন। লর্ড কেলাভনও বসুর 
উচ্চপ্রশংসা কাঁরয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই সময়ে আমও 'মাকডিরাস নাইই্রাইট' 
সম্বন্ধে নূতন আঁবচ্কার কার এবং এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ১৮৯৫ সালে এাসয়াঁটক 
সোসাইটিতে প্রোরত হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি-বসু সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব একাঁট আঁবম্কার কারয়াঁছলেন 
এবং প্রথম পথপ্রদর্শকের ন্যায় প্রভূত খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই বিষয়ে 
একাঁটর পর একটি নূতন নূতন প্রবন্ধ 'লাঁখতে লাগিলেন, আঁধকাংশই লণ্ডনের 
রয়্যাল সোসাইটির কার্যাববরণে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার যশ এখন সংপ্রাতিজ্ঠিত 
হইল। বাংলা গবনমেন্ট তাঁহাকে ইউরোপের পাঠাইলেন। ১৮৯৭ সালে 'ব্রটশ 
আযসোসয়েশানের সভায় তানি তাঁহার গবেষণাগারে 'নার্মত ক্ষুদ্র যন্ত্র প্রদর্শন 
কাঁরলেন। তখন বৈজ্ঞাঁনক জগতে অপূর্ব সাড়া পাঁড়য়া গেল। এই যন্ত্র দ্বারা 
[তিনি বৈদ্দাতক তরঙ্গের গাঁত ও প্রকৃতি নির্ণয় কারতেন। বসু পরে ডীদ্ভদের 
শরীরতত্ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, অথবা জড়জগৎ সম্বন্ধে যে যুগান্তকারী 
সত্য আবিম্কার করেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বাঁলবার স্থান এ নহে। সে বিষয়ে 
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কিছু বাঁলবার যোগ্যতাও আমার নাই। এখানে কেবল একাঁট 'বষয়ে বলাই আমার 
উদ্দেশ্য, ভারতীয় বৈজ্ঞাঁনকের অপূর্ব আঁবচ্কার বৈজ্ঞানক জগৎ কর্তৃক ক ভাবে 
স্বীকৃত হইয়াছিল এবং নব্য বাংলার মনের উপর তাহা কিরূপ প্রভাব বস্তার 
করিয়াছিল । 

স্বাধীন দেশে যুবকগণের ব্বাদ্ধ জীবনের সর্বাঁবভাগে বিকাশের ক্ষেত্র পায়, 
কিন্তু পরাধীন জাতির মধ্যে উচ্চ আশা ও আকাতক্ষার পথ চাঁরাঁদক হইতেই রুদ্ধ 
হয়। সৈন্যাবভাগে ও নৌবিভাগে তাহার প্রবেশ কারবার সুযোগ থাকে না। বাংলার 
নস্তিন্ক এ পর্য্ত কেবল আইন ব্যবসায়ে স্ফৃর্তিলাভ কারবার সুযোগ পাইয়াঁছল, 
সেই কারণে বাঙালনদের মধ্যে বড় বড় আইনজ্জের উদ্ভব হইয়াছিল। যাহারা নবা- 
ন্যায়ের জন্ম 'দিয়াছিলেন, এবং তকর্শাস্ত্রের সূক্ষনাতিসূক্ষম বিশ্লেষণে অসাধারণ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছলেন, তাঁহাদেরই বংশধরেরা স্বভাবত আইন ব্যবসায়ে 
নিজেদের প্রাতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তরক+শাস্ত্র এবং আইনের কৃট আলোচনার 
মধ্যে ঘানিষ্ঠ সম্বন্ধ । সৃতরাং গ্রাঙ্গের উপকূলের মেধাবী আঁধবাসীরা ইংরাজ 
আমলে স্থাঁপত আইন আদালতে আইন ব্যবসায়কে যে তৎপরতার সাঁহত গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। সমস্ত তীক্ষব্দাদ্ধ মেধাবনী ছান্রই 
এই গথ অবলম্বন কাঁরত। যাঁদও আইন ব্যবসায় শনঘ্রই জনাকণর্ণ হইয়া উঠল 
এবং নব্য উকিলেরা বেকার অবস্থায় কালযাপন কাঁরতে লাগল, তথাঁপ শীর্ষস্থাননয় 
মুন্টিমেয় আইনব্যবসায়ীরা প্রভূত অর্থ উপার্জন কারতেন বািয়া, এই ব্যবসায়ের 
প্রীত লোকে বাহুমুখে, পতঙ্গের মত আকৃম্ট হইত। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে 
“বাঙালশর মাঁস্তচ্কের অপব্যবহার” নামক পুক্তিকায় আমি দেশবাসীর দৃ্টি এই 
দিকে আকৃষ্ট কার; এবং দেখাইয়া দেই যে কেবলমান্র একটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
উন্মাদের মত ধাঁবত হইয়া এবং জঈবনের অন্য সমস্ত বিভাগ উপেক্ষা করিয়া বাংলার 

যুবকরা নিজেদের এবং দেশের ক ঘোর সর্বনাশ কাঁরতেছে! একজন বিখ্যাত 
আইনব্যবসায়ী এবং রাজনোতিক নেতা- বাংলা কাীন্সলে একবার বন্তৃতা প্রসঙ্গে 
বলেন যে, আইন এদেশের বহু গ্রাতিভার সমাধক্ষেত্র স্বরূপ হইয়াছে। 

বাঙাল? প্রাতভার ইতিহাসের এই সান্ধক্ষণে বসুর আববীক্ক্ুয়া সমূহ বৈজ্ঞানিক 
জগতে সমাদর লাভ কারল। বাঙালী যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব ধীরে 
ধীরে হইলেও, নিশ্চিতরূপে রেখাপাত কাঁরল। এযাবং উচ্চাকাঙ্ক্ষণ যুবকরা শিক্ষা- 
[বিভাগকে পারহার করিয়াই চালিত। 'শিক্ষাবভাগের উচ্চস্তর ইউরোপাীয়দের এক- 
চোঁটয়া ছিল। দুই একজন ব্রিটিশ বিশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রধারণ প্রাসদ্ধ ভারতায় 
প্রাণপণ চেষ্টা কাঁরয়া উহাতে ঞ্বেশ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'শিক্ষাবভাগকে 
এখন পুনগঠিন করা হইল এবং একটি স্বতন্ নিম্মস্তরের শাখা ভারতবাসীদের 
জন্য সৃষ্ট হইল । কিন্তু উচ্চস্তর কার্যতঃ ইউরোপীয়দের জন্যই সুরাক্ষত থাঁকল। 
ইহার ফলে প্রাতভাশালী মেধাবী ভারতবাসীরা 'শিক্ষাবভাগ যথাসাধ্য বজন কাঁরতে 
লাগল। আমি এখানে একি দ্টান্ত উল্লেখ করিব। | 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাবদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতগ ছাত্র ছিলেন। অল্প- 
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বয়সেই গাঁণত শাস্দ্ে তিনি প্রাতভার পাঁরচয় দেন। সেই কারণে শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড ব্লফট তাঁহাকে ডাকিয়া একাঁট সহকারী অধ্যাপকের পদ 
দিতে চাহেন। উহার বেতন মাসিক ২০০ হইতে ২৫০২ টাকা । স্থানীয় গবর্নমেণ্টের 

উহার বৌশ মঞ্জুর কারবার ক্ষমতা ছিল না। আশুতোষ যাঁদ ম্মহূর্তের দৌর্বল্যে 
এ পদ গ্রহণ কাঁরতেন, তবে তাঁহার ভাঁবষ্যং উন্নাতির পথ রুদ্ধ হইত। তান যথা- 
শনয়মে প্রাদোশক সার্ভসের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত উঠিতে পারতেন। ২৫ বৎসর 
কাজ কারবার পর, মাঁসক সাত আট শত টাকা মাহয়ানাও হইত। কিন্তু বেতনের 
পাঁরমাণ এখানে বিবেচনার াবষয় নহে । সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাঁহার স্বাধীনতা 
প্রথম হইতেই সঙ্কুচিত হইত এবং প্রাতভা বকাশের উপয্ন্ত সুযোগ মিলিত না। 
পরবতরট জীবনে তান যে পৌরুষ ও তেজীঁস্বতার পাঁরচয় 'দয়াছলেন, তাহা 
অত্কুরেই বিনষ্ট হইত। বত্মানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমলাতন্ত্বের প্রভাব 
হইতে যেটুকু স্বাতন্ত্্য ভোগ কাঁরতেছে, তাহা ভাঁবষ্যতের স্বপ্নে পর্যবাঁসত হইত। 
বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোশিষ্ট্য পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ, এ 
সমস্ত সম্ভবপর হইত না। 

১৮৯৬ সালে কলিকাতায় ভারতায় জাতীয় মহাসমিতির দ্বাদশ আঁধবেশন হয়। 
উহাতে .স্ব্য় আনন্দমোহন বসু নিম্নালাঁখত প্রস্তাব উপাস্থত করেন;-“এই 
কংগ্রেস ভারত সাঁচবের অনুমোদত শিক্ষাবভাগের পুনগঠিন ব্যবস্থার প্রাতিবাদ 
কারতেছে। যেহেতু ইহার উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তর হইতে 
বাঁণত করা।” আনন্দমোহন এই প্রস্তাব উপলক্ষে যে সারগর্ভ বন্তৃতা করেন, তাহার 
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিতেছি। 

«এই প্রস্তাবের প্রবর্তকদিগকে আম বাঁলতে চাই যে, তাঁহারা অত্যন্ত অসময়ে 
দেশের শিক্ষাবিভাগে এইরূপ অধোগতিসূচক নীতি অবলম্বন কারয়াছেন। . যাঁদ 
মহারানীর ঘোষণার মহৎ বাণণ অবজ্ঞা কাঁরতেই হয় জাতবর্ণানার্বশেষে সকল 
প্রজার প্রাতি সমব্যবহার করিবার ষে প্রাতশ্রতি তিনি 'দিয়াছিলেন' তাহা যদ ভঙ্গ 
কাঁরতেই হয়, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বের ষাঁন্টতম বার্ষক উৎসবের বংসরে উহা 
করা উচিত ছিল না। মহারানীর উদার সুশাসনের যাম্টতম বর্ষে এই নিকৃষ্ট নীতি 
প্রবর্তন করা অত্যন্ত অদুরদার্শতার কার্য হইবে। আর একাঁট কারণে আম 
বালতেছি এই বংসরে এরূপ অশোভন চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত হয় নাই। 
লন্ডন টাইমস" সোঁদন বাঁলয়াছেন ১৮৯৬ সাল ভারতের প্রতিভার ইতিহাসে নব- 
যুগের সূচনা করিয়াছে । আমরা সকলেই জান একজন বিখ্যাত ভারতীয় অধ্যাপকের 
অদৃশ্য আলোকের ক্ষেত্রেতথা ইথর তরঙ্গের লাজ্যে অপূর্ব গবেষণা ইংলশ্ডের 
সব্বশ্রেম্ত বৈজ্ঞাঁনক লর্ভ কেলভিনেরও বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন কাঁরয়াছে। আমাদের 
আর একজন স্বদেশবাসী গত 'সাঁভল সাঁভস প্রাতযোগতা পরীক্ষায় অসাধারণ 
কীতিত্ব প্রদর্শন কারয়াছেন। আমরা আরও জান যে, রাসায়ানক গবেষণার ক্ষেত্রে 
আমাদের আর একজন স্বদেশবাসীর প্রাতিভা ও অধ্যবসায় বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর 
'লাভ কাঁরয়াছে। সুতরাং বর্তমান বৎসরে প্রমাণ হইয়াছে যে, ভারত তাহার অতশত 
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গৌরবের অবদান বিস্মৃত হয় নাই, সে তাহার ভাঁবষ্যতের মহৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
সম্যক সচেতন হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য মনষীরাও তাহার এই দাঁব স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। আর এই বংসরই এইরূপ নিকৃষ্ট নীত প্রবর্তনের ক যোগ্য সময় 2 
আমরা বিনা প্রাতবাদে এইরূপ ব্যবস্থা কখনই মানয়া লইব না। ভদ্রমহোদয়গণ, 
এই ভাবে বর্ণ বৈষম্যমূলক নূতন অপরাধ স্বষ্ট করা ও মহারানীর উদার ঘোষণার 
প্রীতশ্র7াত ভঙ্গ করা অত্যন্ত দুঃখের বষয়। 

“ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আর একটা কথা বাঁলতে ইচ্ছা কার। আম এই অবনাতি- 
সৃচক অ-ব্রাটশ কার্যনশীতির কথা আলোচনা কাঁরয়াছ, সুতরাং সরকারী ইস্তাহারে 
উাল্লপখিত কয়েকাট শব্দের প্রাতি আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা আম 
প্রয়োজন মনে করি। সেই শব্দগুলি এই--অতঃপর যে সমস্ত ভারতবাসা শিক্ষা- 
বিভাগে প্রবেশ কারিতে ইচ্ছা কাঁরবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভারতবর্ষে এবং প্রাদোশিক 
1শক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইবেন।, এই সরকারা প্রস্তাবের রচয়িতাগণ হয়ত মনে 
কাঁরয়াছেন যে, 'সাধারণতঃ' এই শব্দের একটা বশেষ গুণ আছে । কিন্তু এই “সাধারণতঃ, 
শব্দের পারণাম কি হইবে, তৎসম্বন্ধে আম ভাবষ্যদ্বাণী কারতে চাই। আম 
যে ভাঁবষ্যদ্বন্তার শান্ত পাইয়াছ, তাহা নহে। 'কল্তু অতীতের আঁভজ্ঞতা হইতেই 
ভাঁবষ্যং অনুমান করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় স্পম্ট হইয়া উঠে। সেই অতণতের 
আঁভজ্ঞতার সঙ্গে আমরা মিলাইয়া দোৌখব। আঁম পূর্বেই বাঁলয়াছ যে, বাংলা- 
দেশের কথাই আম বিশেষভাবে উল্লেখ কাঁরতোছি এবং সেই বাংলাদেশে বর্তমান 
সময়ে আমরা কি দৌখতেছিঃ আম সভার শোতৃগণকে দূর অতাঁতে লইয়া যাইব 
না। কিন্তু কংগ্রেসের জন্মের পর হইতে বর্তমান সময় পর্য্ত কি ঘঁিয়াছে, তাহা 
আলোচনা কাঁরলে দোঁখতে পাই, গত বার বৎসরের মধ্যে ইউরোপে শিক্ষিত ছয়জন 
যোগ্য ভারতবাসী শক্ষাবভাগে 'নযুস্ত হইয়াছেন। এই ছয়জন শিক্ষিত ভারতবাসী 
সকলেই ভারতবর্ষেই কার্যে নিষুস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যে ইংলণ্ডে নিয়োগলাভ 
কারতে চেম্টা করেন নাই, তাহা নহে । এই ছয়জন ভারতবাসী 'ব্রাটশ ও স্কচ 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উপাধলাভ করয়া এবং বিশেষ যোগ্যতার পাঁরচয় দিয়া (যে 
সমস্ত ইংরাজ শিক্ষাবভাগে আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ইহাদের যোগ্যতা কোন 
অংশেই কম নহে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বৌশ) ইংলণ্ডে ভারতসচিবের দপ্তর হইতে 
নিয়োগলাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেস্টা 
ব্যর্থ হয়। বহ্াঁদন অধীরহৃদয়ে অপেক্ষা করিবার পর তাঁহাদিগকে সত্বর ভারতে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরতে এবং সেইখানেই গবর্নমেণ্টের নিকট কাজের চেষ্টা কাঁরতে বলা 
হইল। সুতরাং এই "সাধারণতঃ, শন্দ থাকা সত্তেও, অতনতে যাহা হইয়াছে, ভাবষ্যতেও 
যে তাহা হইবে, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। বততমানে যে অবনাতিসৃচক ধারাটি 
নরেশ করা হইয়াছে, তাহা পূর্বে না থাকা সত্তেও কার্যতঃ এইরূপ ঘাঁটয়াছে। 
সৃতরাং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ধাঁরয়া লইতে পারেন যে 'সাধারণতঃ' শব্দের অর্থ 
এখানে অপাঁরহার্যরূপে, এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষে এখন শিক্ষাবিভাগের , 
উচ্চস্তরে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। 



১২২ আত্মচরিত 

“আমি আর বোঁশক্ষণ বাঁলতে চাই না, আমার বন্তৃতা করিবার 'নার্দন্ট সময় 
আক্রান্ত হইয়াছে। আম কেবল একাঁট কথা বাঁলয়া আমার বন্তব্য শেষ কারিব। 
কংগ্রেসের সদস্যগণের 'নিকট শিক্ষার চেয়ে প্রিয় বিষয় আর কছ হইতে পারে না 
ভদ্দমহোদয়গণ, আপনারাই সেই শিক্ষার ও জাতীয় মনের মহৎ জাগরণের ফলস্বর্প। 
ইহা কি সম্ভব যে, আমাদের ভারত ও ইংলশ্ডাঁস্থত বন্ধুদের তথা সকল স্থানের 
মানবসভ্যতার উন্নাতকামীগণের সাহায্যে আমাদের স্বদেশবাঁসগণ 'শিক্ষাবভাগের 
উচ্চস্তর হইতে বাঁহচ্কৃত না হয়, তজ্জন্য আপনারা যথাসাধ্য চেস্টা কারবেন না? 
ভারতীয় ?সাভল সাভসে ভারতবাসীদের নিয়োগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলা 
হইয়া থাকে, সত্য হোক মিথ্যা হোক, সেই সমস্ত কথা শিক্ষাবভাগের সম্বন্ধে খাটে 
না। সুতরাং এই ব্যাপক বাঁহন্কার নীতির পক্ষে ক যাঁন্ত থাঁকতে পারে? ভ্র- 
মহোদয়গণ, আমি ভারতের প্রাতিভায় বিশ্বাস করি। আম বিশ্বাস কাঁর যে,_কয়েক 
শতাব্দী পূর্বে ভারতে যে বাহু প্রজবালত হইয়াছিল, তাহন এখনও সম্পূর্ণরূপে 
নির্বাঁপত হয় না। আম 'বশবাস কার, সেই বাহুর স্ফলঙ্গ এখনও বর্তমান এবং 
তাহাতে সহানুভূতির বাতাস দিলে এবং যত্ব কারলে আবার গৌরবময় জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত হইতে পারে। সেই প্রদশপ্ত বাহু অতশতে কেবল ভারতে নয় জগতের 
সর্বত্র জ্যোতিঃ 'বাঁকরণ কাঁরয়াঁছল এবং শিল্প, সাহত্য, গাঁণত, দর্শনের আশ্চর্য 
সাঁন্ট করিয়াছিল, যাহা এখন পর্যন্ত জগতের বিস্ময় উৎপাদন কাঁরতেছে। এখনও 
চেম্টা করিলে তাহার পুনরাবর্ভাব হইতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে আপনারা 
দ্বিগুণ উৎসাহে সংগ্রাম করুন এবং তাহা হইলে ভগবানের কৃপায়, ন্যায় ও নশীতি 
জয়যুত্ত হইবে এবং এই প্রাচীন দেশের আঁধবাসীদের ললাটে যে কলঙ্কের ছাপ 
অঙ্কিত কারবার চেস্টা হইতেছে, তাহা ব্যর্থ হইবে।” 

এস্থলে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ কাঁরব, যাহা আমার ভাবষ্যং কর্মজীবনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করয়াছিল। বহ-প্রত্যাশিত “পুনগঠিন ব্যবস্থা” ভারত সচিব 
কর্তৃক অবশেষে অনুমোঁদত হইল এবং আম শক্ষাবভাগের 'র্নীস্ট “গ্রেডে” স্থান 
লাভ করিলাম। আমি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন 'সানয়র আফসার ছিলাম, এইজন্য 
আমাকে আমার কমক্ষেত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিয়া রাজসাহগ কলেজের অধ্যক্ষ 
পদ গ্রহণ কাঁরতে বলা হইল। একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যক্ষপদ এবং 'বনা 
ভাড়ায় কলেজের সংলগ্ন প্রশস্ত আবাসবাটঁ অনেকের পক্ষে লোভনগয়। শাসন- 
ক্ষমতা পরিচালনা কারবার মোহ মানবপ্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে নাহত যে বহ্ 
স্াহাত্যক ও বৈজ্ঞানিককে ইহার জন্য নিজের কর্মজীবন নষ্ট কাঁরতে দেখা গিয়াছে। 
তৎকালে মফঃস্বল কলেজগ্ীলতে গবেষণা করবার উপযুক্ত লেবরেটরাী, যন্নপাতি 
বিশেষ কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া, রাজধানীর বাহরে “ীবদ্যার আবেন্টন”” বাঁলতে 
যাহা বুঝায়, তাহা ছিল না। আমি তখন ণহন্দ্ রসায়ন শাস্তের ইতিহাসে" জন্য 
উপাদান ও তথ্য সংগ্রহে ব্যাপ্ত ছিলাম, সূতরাং এসয়াটক সোসাইটির লাইব্রৌর 
আমার পক্ষে অপাঁরহার্য ছিল। কিন্তু আমার সর্বপ্রধান আপাত্ত ছিল শাসনকার্ষের 
প্রীত বিতৃষ্কা, রাশ রাশ চিঠিপত্র দেখা, ফাইল ঘাঁটা কিংবা কাঁমাটির সভায় যোগ 
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দেওয়া; এই সমস্ত কাজে এত সময় ও শান্ত ব্যয় হয় যে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 

অবসর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে আম শিক্ষাঁবভাগের গিরেক্টর ডাঃ 
মার্টনকে জানাইলাম যে আম প্রোসডোন্স কলেজ ত্যাগ কাঁরতে আনচ্ছক, এখানে 
বরং আম জুনিয়র অধ্যাপক রূপেও সানন্দে কাজ কারব। আমার অনুরোধে ফল 
হইল । কয়েকাদন পরেই কাঁলকাতা গেজেটে 'িনম্নালাঁখত বিজ্ঞাপ্ত প্রকাশিত হইল । 

“ডাঃ মার্টন মনে করেন যে এই প্রস্তাব অনুমোদত হইলে, তাহার পাঁরণাম 
অপ্রশীতকর হইবে। 1তাঁন ডাঃ প. স. রায়কে ডাঁকয়া বাঁলয়াছলেন যে, তাঁহাকে 
(ডাঃ রায়কে) প্রোসিডোল্সি কলেজ ত্যাগ কারতে হইবে। এই সংবাদে ডাঃ রায় 
শাঁঙউকত হইলেন। ডাঃ মার্টন জানেন যে ডাঃ রায় একজন প্রাথতষশা রাসায়ানক 
এবং প্রোসডোন্স কলেজে গবেষণায় ব্যাপৃভ আছেন। সুতরাং সমস্ত অবস্থা 
1ববেচনা করিয়া তান এই প্রস্তাব পাঁরত্যাগ করাই সমশচশীন মনে করেন। লেঃ 
গবন্নরও মনে করেন যে কয়েকজন কর্মচারীর পক্ষে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম প্রয়োগ 
করা সঙ্গত হইবে না।» গবনমেন্টের প্রস্তাব, ১২৪৪নং তারিখ ২৬-৩-১৮৯৭। 

আম পূর্বেই বালয়াছ যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ যুবকগণ আইন ব্যবসায়েই 'নজেদের 
আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কারবার স্বপ্ন দোখতোছলেন। শকন্তু আইন ব্যবসায়ে 
লোকের ভিড় অত্যন্ত বাঁড়য়া যাইতোঁছিল এবং তাহাতে সাফল্য লাভের আশা খুব 
কমই ছিল। যাঁদও বৈষাঁয়ক 'হসাবে 'শিক্ষাবভাগে এ*বর্ষের স্বপ্ন দৌখবার সুযোগ 
ছিল না, তাহা হইলেও এখন প্রমাণিত হইল যে কোন একট বিজ্ঞানের একান্তিক 
সাধনার ফলে নৃতন সত্যের আ'বম্কার এবং যশোলাভ করা যাইতে পারে। 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
মৌলিক গবেষণা-_ গবেষণা বৃত্তি__ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠী 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আমার বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা ক্রমশঃ ভারতের বাঁহরে 
সমাদূত হইতেছিল। বাংলা গবরন্মমেন্ট কর্তক “গবেষণাবৃত্ত” স্থাপনের ফলে 
শবজ্ঞানচর্ঠায় কিয়ংপাঁরমাণে উৎসাহদান করা হইল। কোন ছান্র যোগ্যতার সাঁহত 
এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এবং কোন বিশেষ বিজ্ঞানের চর্চায় অনুরাগ 
দেখাইলে, অধ্যাপকের সুপাঁরশে তিন বংসরের জন্য একশত টাকার মাঁসক বৃত্ত 
লাভ কারতে পারিত। ১৯০০ সাল হইতে আমার বিভাগে একজন বাত্তিপ্রাপ্ত ছান্র 
সর্বদাই থাঁকত। শিশক্ষানাবাঁসর প্রথম অবস্থায় সে আমার গবেষণাকার্যে সহায়তা 
কাঁরত, কিন্তু পরে প্রাতিভার পাঁরচয় দলে, সে নিজের উদ্ভাবত পন্থায় বিশেষ 
কোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা কাঁরতে পাঁরত। এই শ্রেণনর ছান্রদের মধ্যে অনেকে 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'লাঁখয়া “ডক্টর” উপাঁধ লাভ কাঁরয়াছেন এবং কলিকাতা িশব- 
বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্ত'ও পাইয়াছেন। ইহারা আবার 
সহজেই 'শক্ষাবভাগে অথবা হাম্পারয়াল সাঁভসের কোন টেকাঁনক্যাল বিভাগে কাজ 
পাইতেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের লাখত গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ ইংলশ্ড, জার্মান 
ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পান্রকাসমূহে প্রকাশিত হইত, ইহাও রাসায়ানক গবেষণায় 
উৎসাহ ও প্রেরণার অন্যতম হেতু ছিল। | 

আমার নিকটে প্রথম গবেষণাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছান্র ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেন। তানি 
'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বাঁত্ত' লাভ করেন। 'মাঁকউরাস নাইভট্রাইটের” গবেষণায় তান 
আমার সহযোগতা করেন। তিনি পরে পদ্সার কি ইনাস্টটউটে প্রবেশ করেন এবং 
যথাসময়ে হাম্পারয়াল সাঁভসে স্থান লাভ করেন। 

১৯০৫ সালে পণ্চানন নিয়োগী আমার নিকটে রিসার্চ স্কলার ছিলেন তাহার 
কিছু পরে আসেন আমার সহকারী অধ্যাপক, অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অতুল- 
চন্দ্রের শরীর খুব বালম্ঠ ছিল এবং তিনি তাঁহার দৈনিক কাজের পরেও কঠোর 
পরিশ্রম কারতে পাঁরতেন। 'তাঁন অপরাহ্ ৪ইটার সময় আমার সঙ্গে কাজ কারতে 
আরম্ভ কাঁরতেন এবং সন্ধ্যার পর পর্যন্ত তাহাঞ্কারতেন। ছহাঁটর সময়েও 'তাঁন 
প্রাযমই আমার সঙ্গে থাঁকয়া কাজ কাঁরতেন। অতুলচন্দ্র ঘোষ নামে আর একজন 
যুবক রিসার্চ স্কলাররূপে আমার কাজে সহযোগতা কাঁরয়াছলেন। তান পরে 
লাহোরে দয়াল সং কলেজের অধ্যাপক 'নযুস্ত হন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, 
,অতুলচন্দ্র অকালে পরলোকগমন করেন। অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর “ফাঁজ- 
ক্যাল কেমিস্ট্রগ”তে প্রাসাদ্ধি লাভ কাঁরয়াছেন। তান আমাকে অনেকবার বাঁলয়াছেন 
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যে অতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট তান রসায়নশাচ্তে শিক্ষালাভ করেন। সূতরাং 
“প্রশিষ্য” বলিয়া দাঁব করেন।€১) 

এইভাবে রাসায়নক গবেষণার ফল বৃদ্ধি পাইতে লাগল। রসায়ন শাস্তু 
সম্বন্ধীয় পাত্রকাসমূহের বিষয়সূচী এবং লেখকদের নাম দোঁখলেই তাহা বুঝিতে 
পারা যাইবে। 

১৯১০৪ সালে একজন আহীারশ ষূবক (কোঁনিংহাম) শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন 
এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক 'নযুন্ত হন। তান বাংলা 
দেশে বৈজ্ঞানক শিক্ষার উন্নাতকল্পে প্রভূত সহায়তা করেন। তানি উৎসাহী 
ব্যক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মনে কোন ঈর্ধা বা সঙ্কীর্ণতা ছিল না। 'তানি প্রায়ই 
বালতেন যে তিনি 'জুনিয়র' হইয়াও 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সাভিসের' লোক 
হিসাবে সিনিয়র বাঁলয়া গণ্য হইবেন, ইহা খুবই অদ্ভুত কথা। যান তাঁহার 
'জানয়র' বাঁলয়া গণ্য, তাঁহার পদতলে বাঁসয়া তান (কানংহাম) 'িক্ষালাভ কাঁরতে 
পারেন। তান প্রকাশ্যে এবং কারতঃ ভারতবাসীদের আশা-আকাক্ষার প্রাত 
সহানৃভূতি প্রদর্শন কারতেন। 'বশ্বাবদ্যালয়ের নৃতন নিয়ম অনুসারে 'ব. এস-ীস. 
এবং এম. এস-ঁস. উপাঁধ তখন সবে প্রবার্তত হইয়াছিল এবং 'তাঁন কেবল 
প্রেসডেন্সি কলেজে নয়, বাংলার সমগ্র কলেজে লেবরেটরীতে ছাত্রদের শিক্ষাদান 
প্রণালীর উন্নাত সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করয়াছিলেন। তিনি আশুতোষ মুখো- 
পাধ্যায়কে শিক্ষা বিষয়ে বহু পরামর্শ দিয়া সাহায্য করেন এবং বাংলার বহ শিক্ষক 
ও রাজনীতিকের সঙ্গে তাহার বন্ধূত্ব হয়। বেঙ্গল কোমক্যাল ও ফার্মাসউঁটক্যাল 
ওয়ার্কসের কারখানা তখন মানকতলা মেন রোডে স্থানান্তাঁরত হইয়াছে এবং উহার 
নর্মাণকার্য তখনও চালতেছে। এই প্রাতিষ্ঠানাট তাঁহার বিশেষ 'প্রয় ছিল। তাঁহার 
মতে দেশীয়দের প্রাতভা ও কর্মোৎসাহের ইহা জীবন্ত প্রাতমূর্তি। দুভীগ্যকমে 
উৎসাহের আ[তিশয্যবশতঃ কখন কখন তাঁহার ব্াদ্ধর ভুল হইত এবং এই কারণে 
[তান শেষে বিপদগ্রস্ত হইলেন। 

একবার তানি বলাতে তাঁহার বন্ধ্ জনৈক পাললমেন্টের সদস্যকে ব্যান্তিগত ভাবে 
একখান পর্ন 'লিখেন। পন্রে পূর্বঞ্গে, বিশেষ ভাবে গবর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের 
শাসননীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা ছিল। উন্ত বন্ধু বুদ্ধির ভুলে ভারতবাসীদের 
রা রাত গা রাস 
দুর্ভাগ্যক্রমে ইণ্ডিয়া কাউীন্সিলের কজন সদস্য জেনৈক অবসরপ্রাপ্ত আংলো 

(১) অধ্যাপক ভাটনগর তাঁহার অননূকরণীয় সরস ভাষায় বলেন,_ 

252 
স্যার পি. দি. রায় সেজন্য নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করেন নাই। কল্তু আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ আমি 
বালতে পার যে আম অনেক পরে এ পথবীতে আঁসয়াছ, সূতরাং আম তাঁহার রাসায়ানক 
“প্রশিষ্য” হইয়াছি। স্যার পি. দি. রায়ের ভূতপূর্ব ছাত্র মিঃ অতুলচন্দ্র ঘোষের গনকট আমি 
রসায়নশাস্নে শিক্ষালাভ করিয়াঁছ।” (১৯২৮ সনে জানআরতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
রসায়নশাখায় প্রদত্ত সভাপাঁতর আঁভভাষণ) 
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ইন্ডিয়ান) উহার একখান নকল সংগ্রহ কাঁরয়া ভারত-সচিবকে দেখান। ব্যাপারাট 

যথা সময়ে বাংলার শিক্ষাবিভাগের ডিরেইর স্যার আক্ডেল আর্লের নিকট আসিল। 

স্যার আক্ডেল কাঁনংহামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শাসনাবাঁধ ভঙ্গের জন্য 

তাঁহাকে যংপরোনাস্তি তিরস্কার কাঁরলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে তান যে কাজ 
কাঁরয়াছেন, তাহাতে আঁবলম্বে তাঁহাকে কার্যচ্যুত করা উচিত এবং তাঁহাকে তাঁহার 
বর্তমান কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারত করাই সর্বাপেক্ষা লঘু শাঁস্ত। কানিংহামকে 
অনুন্নত প্রদেশ ছোটনাগপুর স্কুল ইন্স্পেষ্টর রূপে বদাঁল করা হইল। ১৯১১ সালে 
রাঁচিতে তান ম্যালোরয়া জবরে প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। বেকার লেবরেটরীতে তাঁহার 
বন্ধ ও গৃণমুগ্ধগণ তাঁহার নামে একটি স্মৃতিফলক প্রাতচ্ঠা কাঁরয়া তাঁহার প্রাতি 
শ্রদ্ধা ও অনূরাগের পাঁরিচয় 'দিয়াছেন। 

১৯০৮ সালে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় সম্পর্কে একটি স্মরণীয় অনূষ্ঠান হইল। 
লর্ড ক্যাঁনং ১৮৫৮ সালে কাঁলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিম্বাবদ্যালয় প্রাতজ্ঞার 
সনন্দ দেন। ১৯০৮ সালে িশ্বাবদ্যালয়ের পণ্চাশৎ বার্ষক জ্বীবলী উৎসব মহা- 
সমারোহে সম্পন্ন হইল এবং কয়েকজন 'বাঁশম্ট ব্যান্তকে সম্মানসূচক উপাঁধ প্রদত্ত 

হইল; ইহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম । 

এই সময়ে আমার মনে হইল যে “হন্দু রসায়নশাস্তের ইতিহাসের” প্রতিশ্রুত 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা আমার পক্ষে কব্য। তদনূসারে আম তন্ত্র সম্বন্ধে 
কতকগুলি নৃতন সংগৃহীত পথ পাঠ কারিতে লাগলাম। সৌভাগ্যকুমে ডাঃ 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহযোগিতা লাভেও আম সমর্থ হইলাম। ডাঃ শীলের জ্ঞান 
সর্ব তোমুখী, তিনি প্রাচীন হিন্দুদের "পরমাণু তত সম্বন্ধে একাঁট অধ্যায় 'লাখয়া 
ঈদিলেন। এই অংশ পরে সংশোধিত ও পাঁরবার্ধত কাঁরয়া ডাঃ শীল তাঁহার 
47১095101৮0 50101095 01 [110 /১11016101 7711)0015” নামক বখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশ করেন। 

দ্বিতীয় খন্ডের ভূমিকা হইতে নিদ্নোদ্ধৃত কয়েক পধান্ত পাঁড়লেই বুঝা যাইবে, 
আমার এই স্বেচ্ছাকৃত দায়ত্বভার হইতে মস্ত হইয়া আমার মনোভাব 'কর্প হইয়া- 
ছিল। বলা বাহুল্য, এই গুরুতর কর্তব্য পালন কারতে যে কঠোর পারশ্রম কাঁরতে 
হইয়াঁছল, তাহা আমার পক্ষে প্রীতি ও আনন্দপ্রদই ছিল। 

গীত ৯৫ বংসরেরও আঁধককাল ধাঁরয়া আম যে কর্তব্য পালনে 'নিষুস্ত ছিলাম, 

তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ কারবার সময়ে আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ জাগ্রত 
হইতেছে। রোমক সাম্রাজ্যের হীতহাসকারের মমৈ যের্প ভাবের উদয় হইয়াছল, 
ইহা অনকটা সেইরূপ । সুতরাং যাঁদ এডমণ্ড গিবনের ভাষায় আম আমার মনোভাব 
ব্ন্ত কার, পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। এই কার্য হইতে অবশেষে ম্যান্তলাভ 
কাঁরয়া আমার মনে যে আনন্দ হইতেছে, তাহা আম গোপন করিতে চাই না।...কিন্তু 
আমার গর্ব শীঘ্রই খর্ব হইল, যে কার্য আমার পুরাতন সঙ্গী ছিল এবং আমাকে 
দীর্ঘকাল ধাঁরয়া আনন্দ দান কাঁরয়াছে, তাহার নকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ কারিতে 
হইবে, এই ভাবনায় একটা শান্ত বিষাদ আমাকে আচ্ছন্ন করিল।, 
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“হন্দুর অতাঁত গৌরবময়, তাহার অন্তরে বিরাট শান্তর বীজ নাহত আছে, 
সৃতরাং তাহার ভাঁবষ্যং আরও গৌরবময় হইবে, আশা করা যাইতে পারে, এবং যাঁছ 
এই ইতিহাস পাঁড়য়া আমার স্বদেশবাসীদের মনে জগৎসভায় তাহাদের অতত 
গৌরবের আসন লাভ কারবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহা হইলেই আমার পাঁরশ্র 
সার্থক হইবে ।” 

অধ্যাপক 'সিল্ভাঁ লোভ শহন্দু রসায়নশাস্ত্ের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড 
সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন_-“তাঁহার গবেষণাগার ভারতের নব্য রাসায়ানকগণের 
সৃতিকাগৃ্হ। অধ্যাপক রায় সংস্কৃত 'বদ্যায় পারদ ।...পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহেও 
তাঁহার দখল আছে, ল্যাঁটন, ইংরাজন, জার্মান ও ফরাসাঁ ভাষায় 'লাখিত গ্রন্থাবলর 
সঙ্গে তাঁহার ঘাঁনম্ঠ পারচয়।” 

রসায়ন শাস্ত্রের চর্চায় আমার সমস্ত শান্ত ও সময় নিয়োগ কারবার অবসর আম 
পুনর্বার লাভ কারলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজ লেবরেটরী হইতে যে সমস্ত মৌলিক 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সূচী পাঁড়লেই যে কেহ দোখতে 
পাইবেন, এঁ সময় হইতে কতকগ্াল প্রবন্ধ আমার ও আমার সহকর্মী ছাত্রদের যু”্ম 
নামে প্রকাশিত হইতে থাকে । পরে এই রাীতই প্রধান হইয়া উঠে। অন্য কাহাকেও 
সহকম করা হইলে তাঁহার উপরে পূর্ণ বিশবাস স্থাপন করাই উাঁচত এবং কার্ষের 
ফলভোগণী হইবার সুযোগও তাঁহাকে দেওয়া উীঁচত। সহকর্মী শীঘ্রই প্রধান কমর 
সঙ্গে আপনার লক্ষ্যকে একীভূত কাঁরতে শখেন এবং কাজে সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া 
দেন। আরও ভাববার কথা আছে। বষয়টি নানাদিক দিয়া দেখা যাইতে পারে । 
যান অন্যের সাহায্য না লইয়া একাকই কাজ করেন, এবং অন্যের সঙ্গে পরামর্শ 
করম বা অন্যের আঁভমত গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন না, তান খামখেয়ালশ হইয়া 
উঠতে পারেন, কিংবা কোন একাঁট বিশেষ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে 
পারে। যাঁদ তান তাহার সহকম্দের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনেক 
ভ্রমের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। সহকর্মাও যদ বুঝিতে পারেন যে, 
প্রভুর তাঁহার প্রাত বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে কার্যে তাঁহার দায়িত্ববোধ জন্মে। 
কেবলমান্র উপরওয়ালার আদেশ পালন করাই যেখানে রীতি, সেখানে এই দাতিত্ব- 
বোধ জন্মিতে পারে না। বস্তৃতঃ, সেরূপ স্থলে প্রভূ ও সেবকের মধ্যে সম্বন্ধ 
প্রাণহীন হইয়া উঠে। আম অবশ্য সাধারণ লোকের কথাই বাঁলতেছি, অসাধারণ 
প্রাতভাশালী ব্যান্তদের কথা বাঁলতেছি না। বিরাট প্রাতভা অথবা অসাধারণ ব্যান্তত্বের 
সান্নিধ্যে সাধারণ লোকের বুদ্ধি ও মেধা বিকাশ লাভ কারতে পারে না। উপমা 
দিতে বলা যায়, বহু শাখা বাঁশম্ট ণবরাট বটবৃক্ষের ছায়াতলে অন্য কোন গাছপালা 
বড় হইতে পারে না, বৈষাঁয়ক জগতেও সেই একই নিয়ম খাটে। এবং যাহা বৈষাঁয়ক 
জগতে ঘটে, মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও অজ্পাবিস্তর তাহাই ঘটে। বিরাট প্রণতভা- 
শাল" ব্যান্তদের সংস্পর্শে আঁসয়া কিরূপে বহর বৈজ্ঞাঁনকের স্যান্ট হইয়াছে এবং 
এ সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা কির্পে প্রাতভাশালণ ব্যান্তদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ 
কাঁরয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা লেখা যাইতে পারে। মবংকৃত 'নব্যরসায়নশাস্ত্ের 



১২৮ আত্মচাঁরত 

মম্টাগণ” 04:515 01174006100 €010610150) নামক গ্রল্থ হইতে এই প্রসঙ্গে নিম্ন- 

লিখিত অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। 
“গে-লুসাকের বন্ধু ও সহকমর্ঁট ছিলেন থেনার্ভড। থেনার্ভড (১৭৭৭--১৮৫৭) 

সাধারণ কৃষকের ছেলে । সতর বৎসর বয়সে 'তাঁন 'চাকৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন কাঁরতে 

প্যারীতে আসেন। ছাত্র হিসাবে কোন লেবরেটরীতে প্রবেশ কারবার সঙ্গাঁতি তাঁহার 
ছিল না, সুতরাং ভকেলিনের নিকট কোন লেবরেটরীর ভৃত্য হিসাবে থাঁকবার জন্য 
প্রার্থনা কারলেন। “থেনার্ডস্ ব্লু” নামক সুপারাচিত মিশ্র পদার্থ আবিহ্কার কারয়া 
থেনার্ভ খ্যাঁতলাভ করেন। তাঁহার আর একটি আঁবহ্কার "হাইড্রোজেন পারক্সাইড'। 
আশি বংসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে তিন ফ্রান্সের একজন প্পীয়ার' 
এবং প্যারী 1ব*বাবদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইয়াঁছলেন। ভকোলনের দাঁরদ্র ছাত্রদের মধ্যে 
মাইকেল ইউজেন শেভ্রেল (১৭৮৬--১৮৮৯) একজন। 'তাঁন এক শতাব্দীরও 
আঁধক বাঁচিয়া ছিলেন এবং এই হেতু নব্যরসায়নকারগণ এবং সেকালের জৈব রসায়ন 
শাদ্ত্ের প্রাতিজ্ঠাতৃগণের মধ্যে তান যোগসূত্র স্বরূপ ছিলেন। 7৪0 4১045 
অর্থাৎ চীর্ব-সম্ভূত আঁসড সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বিজ্ঞানজগতে স্বীবাঁদত। 

অগাস্ট লরাঁ (১৮০৭-৫৩) একজন সাধারণ কৃষকের ছেলে । ১৮২৬ সালে তানি 
খাঁনাবদ্যালয়ে “বাহিরের ছাত্র' রূপে প্রবেশ লাভ করেন এবং ১৮৩১ খীষ্টাব্দে 1:০919 
€061070916 99 4৯103 9 ]60913 -এ সহকারীর পদ লাভ করেন । এ প্রাতষ্ঠানে 

ভুমা অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহারই লেবরেটরাঁতে লরাঁ তাঁহার প্রথম গবেষণা করেন: 
১৯৮৩৮ সালে লরাঁ বোর্ডোতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন, ১৮৪৬ সালে তান প্যারতে 

ফারিয়া আসেন এবং টাকশালের ধাতু-পরীক্ষক বা আযাসেয়র হন। কিন্তু তাঁহার 
আঁর্থক স্বচ্ছলতা এবং কাজ কারবার সুযোগ খুব সামান্য ছিল এবং সর্বদাই তান 
অর্থকৃম্ট ভোগ কাঁরতেন। ১৮৫৩ সালে তান ফক্ষম্ারোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার 

কার "গ্রমো [লাখয়াছেন : “লরাঁ নিঃস্বার্থ ভাবে সত্যের সন্ধান গবেষণা 
কাঁরয়া প্রাণপাত কাঁরয়াছেন তব 'তাঁন 'বদ্বেষান্ধ সমালোচকদের কৃুৎীসত আক্রমণের 
হস্ত হইতে নিচ্কাত পান নাই। সুখ, সৌভাগা, সম্মান কাহাকে বলে, তাহা তান 
জানতেন না, যে সব তত্ব আবিষ্কারের জন্য তানি অক্লান্ত ভাবে সংগ্রাম কাঁরয়া- 
1ছলেন, সেগ্ীলর সাফল্যও তান দোঁখয়া যাইতে পারেন নাই।” 
প্রাতভাশালণ ব্যন্তি অথবা বিশেষজ্ঞের সংস্পর্শে আসলেই অথবা তাঁহার অধীনে 

কাজ কারবার সুযোগ পাইলেই যে বৈজ্ঞাঁনক গাঁড়িয়া উঠে, এমন কথা অবশ্য বলা 
যায় না। বিদ্যার মধ্যে অন্তাঁননীহত শীল্ত চাই এবং সেই শান্তর বিকাশে সহায়তা 
কাঁরতে হইবে। গ্রের 12192 (ঁবষাদ-সঞ্গনত) কবিতায় নিম্নালাখত কয়েক ছত্রে 
মূল্যবান সত্য আছে : “সমুদ্রের অন্ধকার অতল গভে বহু উজ্জবল রত্র ল:কাইয়া 

ঝাঁরয়া পড়ে।” 
: কিন্তু যে যন্ত্র শব্দ-তরঙ্গ ধারণ কাঁরবে তাহারও একই সুরে বাঁধা হওয়া চাই 

নতুবা সে সাড়া দিতে পারবে না। 



ত্রয়োদশ পাঁরচ্ছেদ ১২৯ 

১৯০১ খ-শজ্টাব্দে বাংলার রাসায়ানক গবেষণার হীতিহাসে একাঁট নূতন অধ্যায় 
আরম্ভ হইল, এ বৎসর কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রোসডোন্স কলেজে প্রবেশ করেন। 
তাঁহারা সকলেই পরে বৈজ্ঞানক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসদ্ধি লাভ কাঁরয়াছলেন। 
জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, মানক লাল দে, সত্যেন্দ্র নাথ বসু 
এবং পালন বিহারী সরকার আই. এস-ীস. ক্লাসে ভার্ত হন, রাঁসক লাল দত্ত এবং 
নীলরতন ধর বব. এস-স. উপাঁধর জন্য প্রস্তৃত হইতোঁছলেন। মেঘনাদ সাহাও 
ঢাকা কলেজ হইতে আই. এস-ি. পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সময়ে ঘোষ, মুখো- 
পাধ্যায় প্রভীতির সঙ্গে বব. এস-স. ক্লাসে যোগদান করেন। রাঁসক লাল দত্ত, মাঁনক 
লাল দে এবং সত্যেন্দ্র নাথ বস কলিকাতাতেই পৈতৃক গৃহে লালিত পাঁলত। ঘোষ, 
মুখোপাধ্যায়, সরকার, সাহা এবং ধর মফঃস্বল হইতে আঁসিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি 
কলেজের সংলগ্ন ইডেন হিন্দুহোস্টেলে থাঁকতেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় 
বন্ধূত্ব হইয়াছিল, যাহা সচরাচর দুলভ। তাঁহারা পরস্পরের সখদুঃখে আপদে 
[বিপদে সঙ্গী িলেন। তাঁহাদের চাঁরন্রে এমনই একটা বোশিষ্ট্য ছিল যে আম 
তাঁহাদের প্রাতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার সঙ্গে তাঁহাদের একটি সুক্ষ যোগসত্র 
স্থাঁপত হইল । আম তাঁহাদের হোস্টেলে প্রায়ই যাইতাম এবং বিকালে তাঁহারা 
প্রায়ই আমার সঙ্গে ময়দানে বেড়াইতেন। 

ইস্হাদের মধ্যে সর্বজ্যেন্ঠ রাঁসকলাল রসায়নাবজ্ঞানে বিশেষ কাতিত্ব দেখাইলেন 
এবং যে সময়ে এম. এস-সি. পরীক্ষার জন্য প্রস্তৃত হইতেছিলেন তখন “নাইভ্রাইট-স্” 
সম্বন্ধে গবেষণায় আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তান স্বতন্ত্র পথ 
বাছয়া লইলেন এবং শেষ উপাঁধ পরাক্ষার জন্য মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ 
দাঁখল কারলেন। এ প্রবন্ধ যথাসময়ে লশ্ডন কোঁমক্যাল সোসাইটির জার্নালে 

প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১০ সাল হইতে পর পর কতকগুলি মৌলিক গবেষণা- 
মূলক প্রবন্ধ তান প্রকাশ করেন। কাঁলকাতা 'বিশবাব্দ্যালয় হইতে 1তাঁনই সর্- 
প্রথম 'ডক্গুর অব সায়েন্স টড. এস-সি.) উপাধি লাভ করেন। 

১৯১০ সালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এবং আমি একটি রত্ন লাভ কার। 
[জতেন্দ্রনাথ রাঁক্ষত সেন্ট জোঁভিয়ার্স কলেজ হইতে বব. এস-সি. পরাঁক্ষা দিয়া 
অকৃতকার্য হন। তান প্রচালত পরাক্ষাপ্রণালশ এবং উপাঁধলাভের অস্বাভাঁবক 
সপৃহার প্রাতি বাতিশ্রদ্ধ হন। তান প্রচালত নিয়ম অনুসারে. কালকাতা 'বিশব- 
বিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট কোন কলেজে ছাত্ররূপে প্রবেশ কাঁরতে পারলেন না, সৃতরাং 
'জাতীয় 'শিক্ষাপারষদে'র রাসায়াঁনক ব্ললবরেটরণীতে 'কছ7ীদন কাজ কাঁরতে লাগলেন। 
ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান তাঁহার বিশেষ 'প্রয় ছিল। কয়েকখণ্ড পাঁরত্যন্ত কাচের 
নল হইতে 'তাঁন এমন সব যন্ত্র তোর কাঁরতে পারতেন যাহা এতাঁদন জার্মান বা 
ইংলশ্ডের কোন ফার্ম হইতে আনাইতে হইত। জনৈক বন্ধু তাঁহার কৃতিত্ব ও দক্ষতার 
কথা আমাকে জানান। আম তাঁহাকে ডাঁকয়া পাঠাইলাম এবং শীঘ্রই বাঁঝতে 
পারিলাম তিনি একজন দুলভ গুণসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক কমর্ঁ। 'আ্যামাইন নাইভ্রাইট্সের' 
সংশ্লেষণকার্ে তিনি আমার সহায়তা কারয়াছিলেন। তান অনেক সময় একাদি- 

৯ 
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ক্রমে ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ কাঁরতেন। শীতের দেশে ইহা সাধারণ হইলেও এই 
অসহ্য গ্রধম্মের দেশে বড়ই কঠিন কাজ। 'তানও শনঘ্রই মৌলিক গবেষণায় যোগ্যতার 
পাঁরচয় দিলেন এবং তাহার ফলে সরকারী আঁফম বভাগে বিশ্লেষক রূপে প্রবেশ 
কাঁরলেন। 

১৯১০-১১ সালে আমার একট অপূর্ব আঁভজ্ঞতা হয়। বর্ষার সময়ে বাংলার 
িম্নাংশের অনেকখানি বন্যার জলে প্লাবিত হয়। সাধারণতঃ এই বন্যাপ্লাবত 
স্থানগযাীল ম্যালোরয়া হইতে মুক্ত থাকে। বস্তুতঃ এরুপ দেখা গিয়াছে যে, যেস্থানে 
বেশ? বন্যার প্লাবন হয়, সেই স্থানগুলিই ম্যালৌরয়ার আক্রমণ হইতে নিম্কীত পায়। 
কতকগ্ীল স্থানে বন্যা হয় না কিন্তু উপযুক্ত জলাঁনকাশের অভাবে খানা ডোবা 
খাল পুকুর প্রভীতিতে রুদ্ধ জল জাঁময়া থাকে। বর্ষার শেষে এই সমস্ত রুচ্ধ 
জলাশয় ম্যালোরয়াবাহী মশকের জন্মস্থান হইয়া দাঁড়ায়, পচা গাছপালা ডীদ্ভজ্জ 
হইতে একরকম 'বিষান্ত গ্যাসও বাঁহর হইতে থাকে। বরাবর আমার একটা নিয়ম 
এই ছিল যে, আম গ্রী্মাবকাশের কতকাংশ (মে মাসে) আমার স্বগ্রামে কাটাইতাম। 
ইহার দ্বারা আম পল্লজীবনের আনন্দ উপভোগ কাঁরতে পারিতাম এবং গ্রামবাসী 
ও কৃষকদের সঙ্গেও আমার ঘাঁনষ্ঠ পারচয় হইত। এ বংসর (১৯১০-১১) দৈবরুমে 
বর্ধা একটু আগেই হইয়াছল। আমাদের গ্রামের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় 
যোগদান করিবার জন্য আমি ১৫ই জুন পর্যন্ত অপেক্ষা কারলাম। পরাদনই আমি 
কাঁলকাতা যাত্রা কারলাম এবং কাঁলকাতা পেশীছিয়াই ম্যালোরয়ার পালাজবরে আক্রান্ত 
হইলাম। এক বংসর এইভাবে কাঁটল। িররূগণ ব্যান্তর পক্ষে এইরুপ ম্যালোরয়া 
জবরের আরুমণ বেশী দিন সহ্য করা কঠিন। বন্ধুগণ আমার স্বাস্থ্যের জন্য উীদ্বগন 
হইয়া উঠিলেন এবং ডাঃ নীলরতন তাঁহার দাঁজশীলঙের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তিনবার কাঁরয়া কুইনাইন সেবন কারবার ব্যবস্থাও কারয়াছিলেন। 
দাজশীলঙের স্বাস্থ্যকর জলবায়তে আমার শরীর ভাল হইল। এই ঘটনাটি আম 
প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু বাংলা বৈজ্ঞানিক মাঁসক পান্রকা “প্রকীতি”তে 
একখানি পুরাতন পর্ন প্রকাশিত হওয়াতে এই ঘটনা আমার মনে পাঁড়য়াছে। পত্র- 
খানি উদ্ধৃত কারতেছি। 

দাঁজীলঙ, গ্লেন ইডেন 
১৪1 ৬1১১ 

প্রিয় জিতেন, 

তোমার ১২ই তাঁরখের পন্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আঁমই তোমার কাজ 
সম্বন্ধে জাঁনবার জন্য তোমাকে পন্ন লিখিব বাঁলিয়া মনে কাঁরতেছিলাম। হেমেন্দ্রকে 
তুমি বালতে পার যে, মেোথল ইথর সম্বন্ধে তাহার গবেষণাযোগ্য সমাদর লাভ 
কারিবে। 

আহত সেনাপতি দূর হইতে যেমন দেখেন ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে এবং তাঁহার 
বিজয়ী সৈন্যগণ অভিযান কাঁরতেছে, আমার মনের ভাবও কতকটা সেইর্প। 
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ভগবানের কৃপায় আমার রোগের বংসরে বহন অপ্রত্যাশিত এবং গোঁরবময় সাফল্যলাভ 
হইয়াছে । তোমরা এইভাবে ভারতীয় প্রাতিভার জীবন্ত শান্তর নিদর্শন জগতের 
[নকট প্রদর্শন কারতে থাঁকবে। 

রাঁসকের কার্যও ষে অগ্রসর হইতেছে, ইহা জানিয়া আম সুখী হইলাম। আশা 
কার আম শ"ঘ্রই তাহার নিকট হইতে তাহার গবেষণার ফলাফল জানিতে পারিব। 

গত শুক্রবার ও শানবার আবহাওয়া বেশ রৌদ্রোজ্জবল ছিল। 'কল্তু তারপর 
ণঠতন 'দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। গত কল্য হইতে আকাশ 'আবার পাঁরচ্কার 
হইয়াছে। 

আঁম ভাল আছি। ধারেন্দ্র জার্মান হইতে আমাকে পন্র লিখিয়াছে। সে 
পি-এইচ. ি. উপাধির জন্য তাহার মৌলিক প্রবন্ধ দাঁখল কারবার অনুমাত পাইয়া 
আনান্দিত হইয়াছে। কিন্তু আম আশা কাঁর, তুম, হেমেন্দ্র ও রাঁসক কার তিঃ প্রমাণ 
করিতে পারবে যে. এদেশে থাকিয়াও অনুরূপ উচ্চাঙ্গের গবেষণা করা যাইতে পারে। 

ভবদীয় 

(স্বাঃ) 'প. 1স. রায় 

জিতেন্দ্রনাথ রাক্ষত, 
বেঙ্গল কোমক্যাল আ্যান্ড ফার্মাসউটক্যাল ওয়ার্কস- 

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কাঁলকাতা। 

আমাকে স্বীকার কাঁরতে হইতেছে যে, এই পন্রে কি 'লাখয়াছলাম তাহা আমার 
আদৌ স্মরণ ছিল না। ভারতীয় রসায়ন গোম্তঁ ধীরে ধীরে 'কভাবে গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে, এই পন্ন হইতে তাহারও যোগসত্রের সন্ধান পাইয়াছি। 

এই সময়ে আর একজন যুবক আমার প্রাতি আকৃষ্ট হন। তান 'সাঁট কলেজ 
হইতে 'ব. এ. পাস করেন, রসায়নাবদ্যা তাঁহার অন্যতম পাঠ্যাবষয় ছিল। উহার প্রাত 
অনুরাগ বশতঃ তান প্রোসডোন্স কলেজে রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. পড়িতে লাগিলেন। 

তাঁহার বিমল বুদ্ধি ছিল এবং রসায়ন শাস্ত্রে শীঘ্রই প্রবেশলাভ করিলেন। তাঁহার 
আর একাঁট যোগ্যতা ছিল যাহা আমাদের বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বড় একটা 
দেখা যায় না। বাংলা ও ইংরাজী সাহত্যে তাঁহার দখল ছিল এবং টেস্ট টিউবের 
মত লেখনী ধারণেও তান সৃপট;*াছিলেন। এই কারণে আমার স্াহত্যচর্চায় তান 
অনেক সময়ে সহায়তা কাঁরতে পাঁরয়াছিলেন। ইন হেমেন্দ্ুকুমার সেন। :90:2- 
116117912101070101010) 10500110166 সম্বন্ধে গবেষণায় তান আমার সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ- 

ভাবে সংসূন্ট ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্যতার বিশেষ পাঁরচয় দেন। পৃর্বোন্ত পদার্থের 
বিশ্লেষণ কারবার জন্য তান নজে একটি প্রণালী উদ্ভাবন করেন। সেনের আর, 
একট কৃতিত্বের পাঁরচয় এই যে, তানি জশীবকার জন্য ছান্ন পড়াইতেন এবং পরে 
[সিটি কলেজে আংশিকভাবে অধ্যাপকের কাজও করিতেন। তাঁহার ছান্রজীবন গোরব- 
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ময় ছিল। এম. এ পরাক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রেমচাঁদ বৃত্তিও 
পান। ইহার ফলে তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে রসায়ন শাস্তের 
অধ্যয়ন সম্পূর্ণ কারবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এ কলেজেও তান বিশেষ কাতিত্বের 
পাঁরচয় দেন এবং অধ্যাপকেরা তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করেন। লন্ডন 1বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
ক্র” উপাধর জন্য তিনি যে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাঁখল করেন, তাহা 
খুব উচ্চাঙ্গের। পরে উহা 'কোমক্যাল সোসাইটি'র জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

হেমেন্দ্ুকুমারের সহপাঠী আর একজন যুবক বিশেষ কৃতিত্বের পাঁরচয় দেন। 
তান স্বজ্পভাষী, গম্ভীরপ্রকীতি ছিলেন৷ চাঁলত কথায় বলে, “স্থর জলের গভীরতা 
বেশী”-তিানি তাহার দৃজ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। তানি এম. এস-স. পরাক্ষায় উচ্চ 
স্থান আঁধকার করেন এবং সেনের সঙ্গে একযোগে কিছ গবেষণাও করেন। কিন্তু 
তাঁহার বিশেষ যোগ্যতার পাঁরচয় পরে পাওয়া যায়। ইহার নাম 'বমানাবহারী দে। 
দে এবং সেনের মধ্যে ঘাঁনম্ঠ বন্ধূত্ব দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম এবং অনেক সময় 
তাঁহাঁদগকে রহস্য করিয়া “হ্যামলেট ও হোরাশিও” অথবা “ডেভিড ও জোনাথান” 
বাঁলতাম। দে সেনের দুই বংসর পূর্বে ইংলশ্ডে গমন করেন এবং 'ইম্পারয়াল 
কলেজ অব সায়েন্সে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা কাঁরয়া যথা সময়ে ভন্ুর' 
উপাধি পান। 

এই সময়ে নীলরতন ধর “ফাঁজক্যাল কোমস্ট্রী” সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ 'লাঁখয়া 
এম. এস-ীস. ডিগ্রী পান। তান যে পরীক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার করেন, তাহা 
বলা বাহূল্য। 

যাদও অজৈব রসায়ন শাস্তেই আম অধ্যাপনা করিতাম, তথাপি এঁডনবার্গ 
বিশবাবদ্যালয় হইতে "ডক্টর" উপাধি লাভ কারবার পর হইতেই, আঁম জৈব রসায়নে 
যে সব নূতন নূতন সত্য আঁবচ্কৃত হইতোছল, সেগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে 
চেষ্টা কারতাম। ১৯১০ সালের পর হইতে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীর 
ছাত্রদের আম অধ্যাপনা করিতাম। 'বশেষ ভাবে ইহার এীতিহাঁসক 'বকাশই আমার 
আলেচ্য বিষয় ছিল। রসায়ন শাস্তের এত দত উন্নাতি হইতোছিল এবং ইহার 
নানা বিভাগ এত জটিল হইয়া উঠিতেছিল যে, একজন লোকের পক্ষে তাহার দুই 
একটি বিভাগেও অধিকার লাভ করা কঠিন হইয়া পাঁড়তেছিল। 

দম্টান্তস্বরূপ 'স্পেক্দ্রাম” বিশ্লেষণের কথাই ধরা যাক। বুনসেন এবং কার্চফের 
পর আংস্ট্রম এবং থেলেন, ক্লুকৃ্স্ এবং হার্টলী, প্রভৃতি তাঁহাদের জীবনের শ্রেম্ত 
অংশ এই কার্যে ব্যয় করিয়াছেন। কুরী দম্পাঁত কর্তৃক রোঁডয়াম আবিষ্কারের পর 
হইতে রসায়নশাস্ত্ের একট নূতন শাখার উৎপাত্ত হইল। বহ্ বৈজ্ঞানক এই নৃতন 
বিষয়ের গবেষণায় আত্মনিয়োগ কাঁরয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বিপুল সা'হত্য গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। আঁম যখন এাঁডনবার্গে ছান্ন ছিলাম, তখন ফাজক্যাল কোমস্ট্রখর 
ভ্রুণাবস্থা বাঁলতে হইবে। কিন্তু অস্টোয়াল্ড, ভ্যাল্ট হফ এবং আরেনিয়াসের অক্লান্ত 
পারশ্রম ও গবেষণার ফলে এই বিজ্ঞান বিরাট আকার ধারণ কাঁরয়াছে। এবং 



ত্রয়োদশ পাঁরচ্ছেদ ৬১৩৩ 

ইহারই এক প্রশাখা 0011910 01)60715/ __অস্টোয়াল্ড, সিগমাণ্ড এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ২) প্রভাতির ন্যায় বৈজ্ঞাঁনকদের হাতে অদ্ভূত উন্নাত সাধন কাঁরয়াছে। 

আম যখন এডিনবার্গে ছান্র ছিলাম, তখন ফিজিক্যাল কোমমস্ট্রী কেবল গাঁড়য়া 
উাঠতোঁছল। এই সময়ে এই বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা আরোনয়াস 
স্টকহলম শহরে গবেষণা কারতেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে যে, এ সময়ে এই 
ুইিশ বৈজ্ঞানককে গোঁড়া প্রাচীনপল্থী বৈজ্ঞানিকেরা কিভাবে বিদ্রুপ & উপহাস 
কারতেন। যথা সময়ে আরোনয়াসের বৈজ্ঞাঁনক তথ্য জগতে স্বীকৃত ও গৃহীত 

হইল। তাঁহার বিদ্রুপকারীরাই তাঁহার প্রধান অন্রাগী হইয়া উঠিলেন। আম 
তখন স্বপ্নেও ভাব নাই যে ২৫ বংসর পরে আমারই প্রিয় ছাত্র জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ 
এই বিজ্ঞানের বহুল উন্নাতি কারবেন, এমনাঁক আরেনিয়াসের আবিচ্কৃত নিয়মও 
কিয়ং পাঁরমাণে পাঁরবার্তত কাঁরবেন। 

১৯৯০ সালে শফজিক্যাল কোমিস্ট্রী' বৈজ্ঞানিক জগতে স্থায়ী আসন লাভ 
কঁরিল। কিন্তু ১৯০০ সাল পর্যন্ত ইংলশ্ডেও এই বিজ্ঞানের জন্য কোন স্বতনল্ন 
অধ্যাপক ছিল না। ভারতে এই বিজ্ঞানের অনুশশলন ও অধ্যাপনার প্রবর্তক হসাবে 
নীলরতন ধরই গৌরবের আঁধকারী। তান কেবল 'ানজেই এই বিজ্ঞানের গবেষণায় 
আত্মনিয়োগ করেন নাই; জে. িস. ঘোষ, জে. এন. মুখাজর্ঁ এবং আরও কয়েক জনকে 
[তান ইহার জন্য অনুপ্রাণত করেন। নীলরতন সরকারী বাঁত্ত লাভ কাঁরয়া 
ইউরোপে যান এবং হাঁম্পরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে ও সোরবোনে শিক্ষালাভ 
করেন। তান উচ্চাঙ্গের মৌলিক প্রবন্ধ লাখয়া লণ্ডন ও প্যারী এই উভয় বিশ্ব- 
বদ্যালয় হইতেই ডঞুর উপাঁধ লাভ করেন। 

১৯১২ সালে লন্ডনে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 
কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশন হয়। কাঁলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিসশ্ডিকেট আমাকে 
এবং দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে এই কংগ্রেসে প্রাতানাধ করেন। 

লশ্ডনে থাঁকবার সময় আমি আ্যমোনিয়াম নাইট্রাইট সম্বন্ধে একট প্রবন্ধ পাঠ 
কার। তাহাতে রসায়নজগতে একটু চাণ্চল্যের সৃন্টি হয়। ইংলশ্ডে আসবার 
পূর্বে কাঁলকাতায় থাকতেই এ বিষয়ে গবেষণা কাঁরয়া আম সাফল্যলাভ কার। 
সৌভাগ্যক্রমে নীলরতন ধর আমার সহযোগতা করেন এবং তিনকড়ি দে নামক আর 
একটি যুবকও আমার সঙ্গে ছিলেন। এই গবেষণায় প্রায় দুইমাস সময় লাঁগয়া- 
ছিল, কোন কোন সময়ে একাঁদরুমে ১০। ১২ ঘণ্টা পরীক্ষাকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে 
হইত। কিন্তু বিষয়াট এমনই কৌতূহলপ্রদ যে কাজ কাঁরতে কারতে আমাদের 
সময়ের জ্ঞান থাঁকত না। প্রত্যহ" পরাক্ষাকার্ের পর নবলরতন ধর যখন ফলাফল 
হিসাব কাঁরতেন, তখন আম অধীর আনন্দে প্রতীক্ষা কারতাম। 

লণ্ডনে আম কোমক্যাল সোসাইটির সভায় এই প্রবন্ধ পাঠ কার। সভায় বহু 
সস টস ্সস্্স্ 

(২) ১৯২০ সালের ৪ঠা নভেম্বরের নেচার ৫৩২৭-২৮ পঃ) লিখিয়াছেন--ফ্যারাডে এব 
ফাঁজক্যাল সোসাইটির যুক্ত আঁধবেশনে কোলয়েড সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার 
মধ্যে মিঃ জে. এন. মুখাজর প্রবন্ধই প্রধান, কেননা ইহাতে বহু নূতন তত্বের উল্লেখ ছিল।, 



১৩৪ আত্মচাঁরত 

সদস্য উপাস্থত 'ছিলেন। প্রবন্ধাট রাসায়ানকদের মধ্যে চাণ্চল্যের সান্ট কারয়াছল। 
স্যার উহীলয়ম র্যামজে আমাকে সানন্দে আভনান্দত করেন। ডাঃ ভেলন তাঁহার 
বন্তৃতায় উচ্চ প্রশংসা করেন। 

“ডাঃ ভি. এইচ. ভেলন অধ্যাপক রায়কে সাদর অভ্যর্থনা কারয়া বলেন "তান 
অধ্যাপক রায়) সেই আর্জাতির খ্যাতনামা প্রাতানাধ-যে জাতি সভ্যতার উচ্চস্তরে 
আরোহ্ঞু, করতঃ এমন এক যুগে বহ রাসায়ানক সত্যের আঁব্কার কারয়াছলেন, 
যখন এদেশ (ইংলশ্ড) অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অধ্যাপক রায় আমোনয়ম 
নাইভ্রাইট সম্বন্ধে যে সত্য প্রমাণ কাঁরয়াছেন, তাহা প্রচালত মতবাদের বিরোধী ) 
উপসংহারে ডাঃ ভেলণ ডাঃ রায় এবং তাঁহার ছান্রগণকে আযমোনয়ম নাইভ্রাইট সম্বন্ধে 
মূল্যবান গবেষণার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপাঁতও ডাঃ ভেলীর উন্তত 
সমর্থন কাঁরিয়া ডাঃ রায় এবং তাঁহার ছান্রগণকে আভনন্দন জ্ঞাপন করেন।”_ 
1179 €(711610151 2100 10005191. 

এই সময়ে রস্কোর বয়স ৮০ বংসর হইয়াছল, তান কোন সভা সাঁমাততে 
যাইতেন না। কিন্তু তান যখন এই গবেষণার ফল শুনিলেন, তখন বলিলেন 
“বেশ হইয়াছে! 

বিশবাবদ্যালয় কংগ্রেস লর্ড রোজবেরী কর্তৃক উদ্বোধিত হয় এবং স্যার জোসেফ 
টমসন প্রথমাঁদনের আলোচনা আরম্ভ করেন। কয়েকজন প্রাসদ্ধ বস্তা তাহার পর 
আলোচনায় যোগদান করেন। সর্বাধকারী আমার পার্রে বাসয়াছলেন, তান 
আমাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ?কছু বাঁলবার জন্য অনুরোধ কাঁরতে 
লাগিলেন। আম ইতস্ততঃ কারতে লাগলাম এবং বাললাম যে বৃহৎ সভায় বন্তুতা 
কাঁরতে উঠিলে আম সঙ্কুচিত হইয়া পাঁড়। তাঁহার (সর্বাধকারীর) বাস্মিতা 
আছে, সুতরাং 'তাঁনই বন্তৃতা দবার ভার গ্রহণ করুন, আম নীরব হইয়াই থাঁকব। 

সর্বাঁধকারী অটল-সঙ্কল্প। তিনি বাঁললেন যে আলোচ্য 'ব্ষিয়ে বন্তৃতা কারবার 
যোগ্যতা আমারই আছে এবং আমার সম্মতির অপেক্ষা না কাঁরয়াই তিনি একট.করা 
কাগজে আমার নাম 'লাখয়া সভাপাঁতির নিকট দিলেন। আমাকে বন্তুতা কাঁরতে 
আহ্বান করা হইলে, আম সভাপাঁতর আদেশ পালন কাঁরতে বাধ্য হইলাম এবং 
যথাসাধ্য বন্তৃতা করিলাম। আমি মাত্র & মিনিট বন্তৃতা করিয়াছিলাম এবং আমার 
সেই বন্তুতা সভার কার্যাববরণী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,_ 

“মাননীয় সভাপাঁতি মহাশয়, উপাঁনবেশ হইতে আগত প্রাতীনাধগণ অধ্যাপক 
এইচ. বব. আলেন (মেলবোর্ন) এবং অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক আালেন (মানিটোবা) যে সব 
মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা আম সমর্থন কারিতোছি। 

“ভারতীয় গ্রাজুয়েট ও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট অবস্থায় অধ্যয়ন 
ও গবেষণা কাঁরতে আসলে নানা অসবিধা ভোগ কাঁরয়া থাকেন। ভারতীয় 
গ্রাজুয়েটের যোগ্যতা আঁধকতর উদারতার সাহত স্বীকার করা হইবে, ইহাই আমি 

“প্রার্থনা কার। আমার আশঙ্কা হয়, কেবলমান্র ভারতীয় ছান্র বাঁলয়াই তাহাকে 
'নিকৃম্ট বাঁলয়া গণ্য করা হয়। রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা বালবার আমার ছু 
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আঁধকার আছে। সম্প্রীতি কাঁলকাতায় বহন প্রতিভাবান ছাত্র রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে 
পোস্ট-গ্রাজুয়েট অধ্যয়ন অবস্থায়ও গবেষণা কাঁরতেছেন। তাঁহাদের লাখিত মৌলিক 
প্রবন্ধ ব্রিটিশ জার্নালসমূহে স্থান. পাইয়া থাকে । সুতরাং তাঁহাদের কিছ? যোগ্যতা 
আছে ধাঁরয়া লওয়া যাইতে পারে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সমস্ত 
গবেষণাকারী ছাত্র যখন 'ত্রাটশ 'বিশবাবদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও উপাীধলাভের জন্য আসে, 
তখন তাহাদগকে সেই পুরাতন রীতি অনুসারে প্রাথমিক পরাঁক্ষা 'দিতে বাধ্য করা 
হয়। ইহার ফলে আমাদের যুবকদের মনে উৎসাহ হ্রাস পায়। পূর্ববতাঁ জনৈক 
বস্তা প্রস্তাব কাঁরয়াছেন যে, এইরূপ ছান্রকে নিজের নির্বাচত কোন অধ্যাপকের 
অধানে শিক্ষানাবস থাকিতে হইবে এবং উত্তু অধ্যাপক তাহার কার্যে সন্তুষ্ট হইলে, 
তাহার মৌলিক প্রবন্ধ বচার কাঁরয়া তাহাকে সর্বোচ্চ উপাধি দেওয়া হইবে। আমি 
এই প্রস্তাব সমর্থন কার। 

“স্যার জোসেফ টমসন বাঁলয়াছেন যে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছান্রকে উৎসাহ 'দিবার জন্য 
যোগ্য বৃত্তি প্রতীত দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । কাঁলিকাতা বশবাবদ্যালয় এইর্প 
কতকগ্াীল ইতিমধ্যেই স্থাপন কাঁরয়াছেন এবং ভাবষ্যতে আরও কয়েকাট কাঁরবেন, 
আশা করা যায়। কিন্তু আম 'ব্রটিশ িশবাবদ্যালয়ের সমাগত প্রাতাঁনাঁধাঁদগকে 
স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ভারতে আমরা স্মরণাতীত যুগ হইতে উচ্চ চিন্তা ও 
সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া আসয়াছি এবং অপেক্ষাকৃত 
সামান্য বাঁত্ত ও দানের সাহায্যেই আমরা বৈজ্ঞাঁনক গবেষণায় যথেম্ট উন্নাতির আশা 
কারতে পাঁর। 

“মাননীয় সভাপাঁতি মহাশয়, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া 
হয়, আমাদের 1বশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষাও সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর একথা আমি বাঁলতে 
চাই না, বস্তুতঃ আমরা আপনাদের নিকট অনেক বিষয় শাঁখতে পার; কিন্তু 
যথেষ্ট ভ্রুটিবিচ্যাতি ও অভাব সত্তেও ভারতের বিশ্বাবদ্যালয়সমূহ এমন অনেক 
লোককে গাঁড়য়া তুলিয়াছে, যাহারা দেশের গৌরব ও অলঙকারস্বর্প। কাঁলকাতার 
সর্বপ্রধান আইনজ্ঞ, যাহার আইনজ্ঞানের গভীরতা ভারতের সবন্ প্রাঁসদ্ধ-কাঁলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। কাঁলকাতার তিনজন প্রাসদ্ধ চাকংসক-যাঁহারা ব্যবসায়ে 
অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন--কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং 
কাঁলকাতা শ্বাবদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর-যিনি উপর্পার বড়লাট 
কর্তৃক ভাইস্যান্সেলর মনোনীত হইয়াছেন-সেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও 
কালকাতা 'বি*বাবদ্যালয়ের গ্রাজঃয়েট। 

“মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আম আসন গ্রহণ কারবার পূর্বে পুনর্বার আমাদের 
দেশের কলেজসমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, আপনাদিগকে তাহার আঁধকতর সমাদর 
কাঁরতে অনদরোধ কারিতোছি।” 

আমার সধাঁক্ষপ্ত বন্তুতায় সফল হইয়াঁছল, মনে হয়। আঁধবেশন শেষ হইলে, 
মাস্টার অব দ্রীননাট ডাঃ বাটলার সর্বাঁধকারী ও আমার সঙ্গে পাঁরচয় কারলেন এবং 
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আতিথি হই। 
আম প্রথমেই এই '্রাটশ 'িশ্বাবিদ্যালয় (কেমাব্রজ) দোখতে গেলাম । সর্বাঁধ- 

কারী আমার একাদন পূর্বে গিয়াছলেন। আমি কেমাীব্রজে পেপীছিলে, সর্বাধকারীকে 
সঙ্গে কাঁরয়া মাস্টার অব্ 'ট্রীনাট স্টেশনে আসলেন এবং আমাকে গাড়ীতে কারয়া 
তাঁহার বাড়তে লইয়া গেলেন। কিছ জলযোগের পর তান আমাদগকে ্রীনটি 
কলেজের একাঁট ছোট ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরাঁট একাঁট ছোটখাট 'মিউঁজয়মের মত, 
বহহ প্রাচীন ও মূল্যবান নদর্শন সেখানে রাক্ষত আছে। আমার যতদূর মনে হয়, 
'লালে গ্রোর ৫০, 4১1158০) পান্ডুলিপির কয়েকপাতা আম সেখানে দোখিয়াছি। 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানক নিউটন যে সমস্ত যন্ত্রপাতি লইয়া জ্যোতিষ ইত্যাঁদ 
সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াঁছলেন, তাহাও একটি মানমান্দর বা গবেষণাগারে 
রক্ষিত আছে। 

ডাঃ বাটলার প্রান সাহত্যে সুপশ্ডিত, মধুর প্রকীতির লোক। তাঁহাকে দৌখিয়া 
আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদের কথা আমার মনে পাঁড়ল। তিনি গল্প কারলেন, 

সেকালে জজেরা যখন কেমীব্রজে আদালত বসাইতেন, তাঁহাদের দলবল ট্ররনাটি 
কলেজের রসুইখানা ইত্যাঁদ দখল কাঁরয়া লইত। আমার বিশবাস, এখনও এ 
প্রাচীন প্রথা আছে। ইংলশ্ডের রাজা এখনও প্রাত বংসর যখন কেমাব্রজে "রাভিউ' 
দেখিতে আসেন, তখন তান ্রীনীট কলেজের আঁতাঁথ হন। মাস্টার আমাদের 
থাকবার জন্য ঘর ঠিক কাঁরয়াছলেন এবং সেই সময়ে দেখাইলেন, পাশের একটি 
ঘর রাজার অভ্যর্থনার জন্য সাজানো হইতেছে। 

বাহির হইতে কংগ্রেসে আগত প্রাতিনাধগণ কয়েকাঁটি বিশ্ববিদ্যালয় পাঁরদর্শন 
কারবার জন্য বাঁছিয়া লইতে পারেন এবং এ সমস্ত বিশবাবদ্যালয়ে তাঁহারা আঁতাঁথ- 
রূপে গণ্য হন। আঁম উত্তর ইংলশ্ডের কয়েকাঁট বিশ্বাঁবদ্যালয় দোঁখব ঠিক করিলাম। 
উহার মধ্যে শোঁফল্ড 'বিশ্বাঁবদ্যালয় একি । এই বিশ্বাবদ্যালয়াট অপেক্ষাকৃত নূতন 
এবং অক্সফোর্ড কেমুত্রিজ বা এঁডনবার্গের মত ইহার তেমন প্রাচীনতার খ্যাতিও নাই। 
সেজন্য ইহা দেখিবার জন্য কম প্রাতানধিই যাইতেন। আমার বাল্যকালে শোঁফল্ড 
রজার্সের ছার, কাঁচ, ক্ষুর প্রভাতির কারখানার জন্য প্রাসদ্ধ ছিল, এগুলি বাংলা- 
দেশে সে সময়ে খুব ব্যবহৃত হইত। শেফিল্ড এখন খুব বড় শহর হইয়া উঠ্িয়াছে, 
অসংখ্য কলকারখানা এখানে গাঁড়য়া উঠ্িয়াছে। সমপ্রাসদ্ধ ভিকার্স ম্যাক্সিন এণ্ড 
কোম্পানির কারখানা এখানে । শেফিল্ড আতাথিগণের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল 
আয়োজন করিয়াছলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দিন *সকাল বেলায় একমান্নর আতাঁথ 
শিয়াঁছলাম আমি। একটা কৌতুককর ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। স্টেশনে 
নামিলে, পোর্টার আমার মালপন্র একটা টানাগাড়ীতে তুলিয়া লইল এবং বাঁলল যে 
কোন ট্যাক্সি ভাড়া কারবার দরকার নাই, কেননা নিকটেই অনেকগুলি হোটেল আছে। 
স্বাম কোন্ হোটেলে যাইতে চাই, তাহাও সে জিজ্ঞাসা কারল। আম কোন 
হোটেলের নাম কাঁরতে পারিলাম না--কেবল সম্মুখের ছোট হোটেল দেখাইয়া 
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ধদিলাম। পোর্টার গম্ভনীরভাবে মাথা নাঁড়য়া বালল-“ও হোটেল আপনার যোগ্য 
নয়।” আম তাহার উপরই ভ্যর দিলাম এবং সে আমাকে নিকউবতর্শ একাট ফ্যাশ- 
নেবল হোটেলে লইয়া গেল। 'বি"বাবদ্যালয়ের আঁফসে আমার আগমন সংবাদ 
দিলে, সকলেই আমার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উাঠলেন। ভাইস-চ্যান্সেলর 
অধ্যাপক হিকৃ্স্ এবং সমস্ত অধ্যাপক আমাকে লইয়া গিয়া বিশবাবদ্যালয়ের 'বাভন্ন 
বাভাগ দেখাইলেন। যে হোটেলে আম ছিলাম, সেখানেই তাঁহারা আমার সম্মানার্থ 
লাণ্টের আয়োজন করিলেন। সন্ধ্যার পর একাট চমৎকার অনুষ্ঠান হইল। টাউন 
হলে বিরাট ভোজের আয়োজন হইল এবং "মাস্টার কাটলার, আমার এবং কানাডার 
একজন প্রাতানাঁধর সম্বর্ধনার প্রস্তাব করিলেন। কানাডার প্রাতানাধাট অপরাহুর 
[ঈদকে শোঁফিল্ডে পেশীছয়াছিলেন। সুতরাং সমস্তদিন আতাঁথরুপে একমান্র আমিই 
রাজোচিত আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছলাম। এই জন্যই বাঁলয়াছ যে 'দুরভাগ্যক্রমে 
আঁতাঁথর্পে একমাত্র আমি সকালবেলা শোঁফল্ডে গিয়াছলাম। উৎসব অনুজ্ঠান 
প্রভীতিতে যোগ দতে আমার স্বভাবতঃই সঙ্কোচ হয়। 

লন্ডনে “ওয়ারাশপফুল 'ফিসমগ্গার্ঁস কোম্পাঁন” (মৎস্য বাবসায়শী) আতাঁথদের 

অভ্যর্থনার জন্য একাঁট ভোজ 'দয়াছিলেন। এই িসমঙ্গার্ঁস কোম্পাঁন এবং 
ভিশ্টার্স কোম্পান, মার্চেন্ট টেলার্স কোম্পান প্রভাতি প্রভূত এমবর্যশালী এবং বহু 

পুরাতন। এই সব ভোজ এত ব্যয়বহুল যে, ভারতবাসীদের নিকট তাহা রূপকথার 
মত বোধ হয়। ফসমঙ্গার্ঁস কোম্পাঁনর একাঁট ভোজ সভা প্রসঙ্গে মেকলে 
লাঁখয়াছেন-_-“একবার তাহাদের ভোজে জন প্রাতি প্রায় দশ গান (১৫০ টাকা) 
বায় হইয়াছিল।” (মেকলের জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭ পহ)। আর একস্থানে 
তিনি লখিয়াছেন, “ভোজের সম্বন্ধে এই কোম্পানিই পাঁথবীর মধ্যে সবশ্রেচ্ঠ।” 

জেৌবনী, ৩৩৬ পঃ)। এই সব কোম্পাঁনর শহরে এবং অন্যান্য স্থানে ভূসম্পাত্ত 
আছে, উহার মূল্য বর্তমানকালে প্রায় সহস্্রগুণ বাঁড়য়া গিয়াছে। ভোজের খদ্য- 
দ্রব্যের তাঁলকায় এগারাট পদ ছল, প্রথমে “সুপ' এবং প্রত্যেক পদের শেষে উৎকৃষ্ট 
মদ্য। এইসব মদ্য প্রায় অর্ধশতাব্দী বা তার বেশী মাটির 'নচে পান্রে রক্ষিত এবং 
ভোজের সময়ে খোলা হইয়াঁছল। এই সব অনুষ্ঠানে বহন প্রাচীন প্রথা অনুষ্ঠিত 
হয়, যথা “কাপ অব লভের” অনুষ্ঞান। সেকালে এই অনুষ্ঠানের সময়, আতাথরা 
আঁতারন্ত মদ্য পান করিয়া পরস্পরের সঙ্গে কলহ করিত। এমনাক পরস্পরকে 
অস্ত দ্বারা আহতও কারত। কাপাট বৃহদাকার, ধাতুনার্মত। ইহা মদ্যপূর্ণ করা 
হইত এবং প্রত্যেক আঁতাঁথ উহা হইতে একটু মদ্য আস্বাদ কাঁরয়া, তাহার 
পাশের লোকের হাতে দিত। ইহা শান্তি ও সাঁদচ্ছার প্রতীক স্বরূপ, 
আম মদ্যপান কাঁরনা, সুতরাং কেবল মুখের নিকট তুলিয়া ধাঁরয়া অন্যের 
হাতে দিলাম । | 

কংগ্রেসের আঁধবেশনের সমকালে রয়েল সোসাইটির ২৫০তম বার্ষক উৎসবও 

হইতোছিল। আম এই উৎসবেও আমাদের িশবাঁবদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রাতাঁনাধ- 

রূপে আসয়াছলাম। সুতরাং ইহার কয়েকটি অনুষ্ঠানে আম যোগ দিয়াছিলাষ। 
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লন্ডনের লর্ড মেয়র রয়্যাল সোসাইটির সদস্যগণ এবং কংগ্রেসের প্রীতিনাধগ্ণণকে 
গিল্ড হলে এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে একট বিরাট ভোজ 'দবার আয়োজন 
কাঁরলেন। আমও এ ভোজে লর্ড মেয়রের আতিথির্পে যোগ দিলাম। রাজাও 
উইণ্ডসর প্রাসাদে আঁতাঁথদের সম্বর্ধনা কাঁরলেন। বহীবস্তৃত সবুজ তৃণমাণ্ডত 
মাধ এবং বৃক্ষের সার আমার নিকট বড় মনোরম বোধ হইল । 

ডাঃ 'বমানাবহারী প্রোৌসডোন্সি কলেজ হইতে এম. এস-স. উপাধ লাভ কাঁরয়া 
এই সময়ে লন্ডনে 'ডক্র উপাঁধর জন্য অধ্যয়ন কাঁরতোছিলেন। আমার লণ্ডন 
বাস কালে তান আমাকে যথেম্ট সহায়তা কাঁরয়াঁছলেন। এই সময়ে পরলোকগত 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আম একখানি পত্র পাইলাম। এই পন্র 
এীতহাঁসক গুরত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের পক্ষে বিপুল আশাসূচক, কেননা ইউনিভার- 
সা কলেজ অব সায়েন্স (বিজ্ঞান কলেজ) প্রাতষ্ঠার পূর্বাভাষ এই পন্রে ছিল। 
নম্নে পন্রখানির অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :__ 

সনেট হাউস, কাঁলকাতা 

২৫শে জুন, ১৯৯২ 
শপ্রয় ডাঃ রায়, 

আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, গত ২৪শে জান্আঁর তারিখে সনেটের 
সম্মুখে যখন বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক পদের প্রশ্ন উপাঁস্থত হয়, তখন আপাঁন 
ঃখ কারয়া বাঁলয়াছলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় 

নাই। তখন আম আপনাকে আশ্বাস দিয়াছলাম যে, শীঘ্রই হয়ত বিজ্ঞানের 
অধ্যাপকের জন্য ব্যবস্থাও হইবে। আপাঁন শানয়া সুখী হইবেন যে, আমার 
ভাঁবষ্যং বাণী সফল হইয়াছে এবং আপনার ও আমার উচ্চাশা পূর্ণ হইয়াছে। 
আমরা একাটি পদার্থাবদ্যার, ও আর একটি রসায়নশাস্ত্রেরর_ দুইটি অধ্যাপক পদের 
প্রতিষ্ঠা কারয়াছ। আমরা আঁবলম্বে 'বশ্বাবদ্যালয় সংস্ম্ট একটি বৈজ্ঞাঁনক 
গবেষণাগার স্থাপনের সঙ্কল্পও করিয়াছি। 'মঃ পালতের মহৎ দান এবং তাহার 
সঙ্গে বিশ্বাবদ্যালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া, আমরা. 

এইসব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। গত শাঁনবার আঁম িনেটের সম্মুখে যে 
বিবৃতি 'দিয়াছ, তাহাতে এইসব বিষয় পাঁরন্কাররূপে বলা হইয়াছে। উহার 
একখানি নকল আপনাকে পাঠাইলাম। বিশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রথম রসায়নাধ্যাপকের পদ 
গ্রহণ কারবার জন্য আমি আপনাকে এখন মহানন্দে আহবান কারতোছ। আমার 
বিশবাস আছে যে আপাঁন এই পদ গ্রহণ কাঁরবেন। বলা বাহুল্য, আমি এরুপ 
ব্যবস্থা করিব যাহাতে আর্থক দিক হইতে আপনার কোন ক্ষাত না হয়। আপাঁন 
ফারিয়া আসলেই, আপনার সহায়তায় আমরা প্রস্তাবিত গবেষণাগারের পাঁরকজ্পনা 
গঠন কাঁরব এবং যতশীঘ্র সম্ভব উহা কার্ধে পাঁরণত করার চেষ্টা কীরব। আপাঁন 
যাঁদ 'ফাঁরবার পূর্বে গ্রেটশীব্রটেন ও ইউরোপের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গবেষণাগার 
দেখিয়া আসেন, তবে কাজের সুবিধা হইবে। 
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আপনাকে “স. আই. ই” উপাঁধ দেওয়া হইয়াছে দোখয়া আমি সুখী হইয়াছি, 
কিন্তু আম মনে কার যে, ইহা দশ বৎসর পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল। 

আশাকরি আপাঁনি ভাল আছেন এবং ইংলণ্ড ভ্রমণে আপনার উপকার হইয়াছে। 

ভবদশয় 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

আম যে উত্তর 'দয়াছলাম, তাহার নকল আম রাখ নাই। কন্তু ষতদর 
স্মরণ হয় তাহাতে ীনম্নালাখিত মর্মে আম উত্তর 'দয়াঁছলাম :--প্রস্তাঁবত বিজ্ঞান 
কলেজের দ্বারা আমার জীবনের স্বগ্ন সফল হইবে বাঁলয়া আম মনে কার এবং এই 
কলেজে যোগ দেওয়া এবং ইহার সেবা করা আমার কেবল কর্তব্য নয়, ইহাতে আমার 
পরম আনন্দও হইবে ।” 

কাঁলকাতায় ফিরিয়া আমি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরলাম 
এবং তাঁহার বিজ্ঞান কলেজের স্কম সর্বান্তঃকরণে সমর্থন কাঁরব, এই প্রাতশ্রুতি 
দিলাম। কলেজ খোলা হইলেই আম তাহাতে অধ্যাপকরূপে যোগদান কাঁরব, ইহাও 
বাললাম। ইতিমধ্যে ডাঃ প্রফ্লচন্দ্র মনকে ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রধান প্রধান 
লেবরেটরী দৌঁখয়া একি লেবরেটরার প্ল্যান প্রস্তুত কারবার জন্য 'নয়োগ করা 
হইল। তান আমার একজন ভূতপূর্ব ছান্র এবং কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয় হইতে 
রসায়ন শাস্তে সর্বোচ্চ উপাধি লইয়া তানি বার্লন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়া- 
ছলেন। সেখানকার "ড্র উপাধ লইয়া তান সবে 'ফারয়া আঁসয়াছিলেন। 

১৯১২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস হইতে 'ফিরিবার পর. 
আমার সহকমা্ঁ ও ছান্রেরা আমাকে একাট প্রন্ীতি-সম্মেলনে সম্বর্ধনা করেন। মিঃ 
জেমস সেই সম্মেলনে বন্তুতা প্রসঙ্গে বলেন :- 

“বৈজ্ঞাঁনক হিসাবে ডাঃ রায়ের কার্যাবলী বর্ণনার স্থল ও সময় এ নহে । তাঁহার 
কার্যাবলী সহজেই চার ভাগে িভন্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ডাঃ রায়ের 
রাসায়ানক আঁবিহ্কার, যে সমস্ত মৌলিক গবেষণার দ্বারা তান জগতের রসায়ন- 
[বদের মধ্যে সম্মানের আসন লাভ কাঁরয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার হিন্দু রসায়ন- 
শাস্তের ইতিহাস। এঁবষয়ে ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ, প্রাচীন ভারত রসায়ন বিদ্যায় 
কতদুর উন্নাত লাভ কাঁরয়াছিল, এই গ্রন্থ 'বিজ্ঞান-জগতের নিকট তাহার পাঁরচয় 
দয়াছে। তাঁহার আর একাঁট বিশেষ কাতিত্ব, বেঙ্গল কোমক্যাল আযাণ্ড ফার্মাসউীঁট- 
ক্যাল ওয়াক সের প্রাতিষ্ঠা, ইহা একট প্রধান 'শল্প প্রাতিষ্ঠান এবং সফলতার সঙ্জো 
পাঁরচালিত হইতেছে! বর্তমান যুগে বাংলার তথা ভারতের একটা প্রয়োজনীয় 'বষয় 
যে শিল্প বাঁণজ্যের উন্নাত, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ডাঃ পপ. 'স. রায়. 
ব্যবসায় নহেন, তিনি বৈজ্ঞাঁনক। কিন্তু ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীরা যে স্থলে ব্যর্থকাম, 
সে স্থলে তিনি একাঁট বড় শিল্প প্রাতিষ্ঠান গাঁড়য়া তুঁলিয়াছেন। তাঁহার রাসায়ানক* 
জ্ঞান ও প্রাতিভা এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিয়োজত করিয়া তান ইহাকে ব্যবসায়ের 
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দিক দিয়া সফল কাঁরয়া তুিয়াছেন এবং অংশীদার রূপে অন্য লোকে এখন ইহার 
লভ্যাংশ ভোগ কাঁরতেছে। তাঁহার আর একাঁদকে কৃতিত্ব_এবং আমার মতে ইহাই 
তাহার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব_ডাঃ রায় আমাদের এই লেবরেটরীতে একদল যুবক রসায়ন- 
বৎকে গাঁড়য়া তৃলিয়াছেন, তাঁহার আরব্ধ কার্য এই সমস্ত 'শিষ্যপ্রশষ্যেরাই চালাইবে। 
এই জন্যই একজন বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক এই লেবরেটরী সম্বন্ধে বালয়াছেন_ ইহা 
বিজ্ঞানের সৃতিকাগার, এখান হইতে নব্য ভারতের রসায়নাঁবদ্যা জন্মলাভ কাঁরতেছে।” 
(প্রোসডেন্সি কলেজ ম্যাগাঁজিন।) 
এই সমস্ত উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ কথা শ্ানয়া আম সত্যই সংকোচ বোধ কাঁরতে- 

ছিলাম। এই সমস্ত কথা আম উদ্ধৃত কাঁরলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে মিঃ 
জেমস সাহত্যসেবী হইলেও বিজ্কান বিভাগে যে সমস্ত কাজ হইতোঁছল, তাহার 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তান সম্যক অনুভব কাঁরতে পাঁরতেন। 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
ভারতশয় রসায়ন গোচ্ঠঈ- প্রোস্ডেল্সি কলেজ হইতে 

অবসর গ্রহণ-_অধ্যাপক ওয়াটসন এবং তাঁহার 
ছাত্রদের কার্যাবলন- গবেষণা বিভাগের 

ছান্রব_ভারতশয় রসায়ন সমিতি 

আম যথারীতি প্রোসডোন্স কলেজে আমার কাজ কাঁরতে লাগলাম। জে. স. 
ঘোষ, জে. এন. মুখুয্যে এবং মেঘনাদ সাহা এই সময় উদীয়মান বৈজ্কানক। বিদেশের 
বৈজ্ঞানিকেরা এই সময়ে দত্ত ও ধরের আবিচ্কারসমূহের উল্লেখ কারতোছিলেন। 
পরবতাঁগণের মনে যে তাহা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান কাঁরতোছল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কব্লমশঃই আধক সংখ্যক কৃতাবদ্য ছাত্র এই '্দকে আকৃষ্ট হইতে লাগল এবং 
গবেষণার প্রাতি তাহাদের আগ্রহ দেখা যাইতে লাঁগল। ইহাদের মধ্যে মাঁনকলাল 
দে, এফ. ভি. ফার্নান্ডেজ এবং রাজেন্দ্রলাল দে-র নাম বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
তাঁহারা কেহ কেহ স্বতন্ন ভাবে এবং কখনও বা যুন্তভাবে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ 
প্রবন্ধ রচনা কারয়াছলেন। 

১৯১১৪ সালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহার প্রভাব আমাদের 

আমদাঁন বন্ধ হইয়া গেল। সৌভাগ্যক্মে, আমাদের প্রবীণ [িমনস্ট্রেটর পরলোকগত 
চন্দ্রভৃষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের দ্রদৃম্টি বশতঃ আমাদের ভান্ডারে যথেম্ট রাসায়ানক 
দ্রব্য মজুত ছিল। আমরা তাহারই উপর 'ীন্ভর করিয়া কাজ চালাইতে লাগলাম। 
আমাদগকে অবশ্য বাধ্য হইয়া গবেষণা কার্যের জন্য কতকগ্াল বিশেষ দুব্য তোর 
কারয়া লইতে হইল । ইহা আমাদের পক্ষে আশশর্বাদ স্বরূপই হইল, কেননা ইহার 
ফলে অনেক নৃতন ছাত্র রাসায়ানক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর রহস্য অবগত হইবার 
সুযোগ লাভ কাঁরলেন। 

১৯১১ সালে আর একজন উৎসাহী ও শান্তমান যুবক আমার লেবরেটরশতে 
যোগদান কাঁরলেন। ইহার নাম প্রফল্লচন্দ্র গুহ। তিনি সেই সময়ে ঢাকা কলেজ 
হইতে রসায়নে 'স-সম্মানে" বি. এস-স.শ্পরাক্ষায় পাস কাঁরয়াঁছলেন। সাধারণ ব্যবস্থা 
অনুসারে অধ্যাপক ওয়াটসনের অধীনেই তাঁহার গবেষণা কারবার কথা । কিন্তু 
অধ্যাপক ওয়াটসন সেই সময় ছ7ট লইয়া 'বলাত গিয়াছিলেন। হতাশ হইয়া প্রফলল্ল 
আমার নিকট করুণ আবেদন কাঁরয়া একখানি পন্র লাখলেন যে, তাঁহার ছান্রজখবন 
অকালে শেষ হইবার উপরুম এবং 'তাঁন আমার অধীনে গবেষণা কাঁরতে চাহলেন। 
আম তাঁহাকে আমার লেবরেটরীতে সাদরে আহ্বান কারলাম এবং তান আমার 
সহকমাঁর্পে কাজ কাঁরতে আরম্ভ কারলেন। গুহ অক্লান্ত পাঁরশ্রমশ ছিলেন এবং 
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রাসায়ানক গবেষণায় তাঁহার স্বাভাঁবক প্রাতভা ছিল। যথাসময়ে তান ব*ব- 
বিদ্যালয়ের পরাক্ষাতেও গৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন। এম. এস-ীস. পরাক্ষায় তান 
প্রথম স্থান অধিকার কারলেন.এবং িনবংসর পরে স্তর উপাধি লাভ কারলেন। 
তান 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তও পাইলেন। 

এই সময়ে আমার কর্মজীবনে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। প্রোসডোন্সি 
কলেজেই আমার কার্যজশীবনের প্রধান অংশ আতবাহত হইয়াঁছল। এখন. আমাকে 
সেই কার্কক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ কাঁরতে হইল। এ কলেজের প্রত্যেক স্থানেই 
আমার কর্মজীবনের অতাঁত স্মৃতি জাঁড়ত। কিন্তু কলেজ হইতে 'বিদায় গ্রহণ 
কারবার পূর্বে, ভূতপূর্ব প্রন্সিপাল এইচ. আর. জেমসের যোগ্যতার প্রীত শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন কারতে আমি বিস্মৃত হইব না। তিনি অক্সফোর্ডের ব্যালওল কলেজের 
ফেলো ছিলেন এবং বঙ্গীয় 'শক্ষাঁবভাগের জন্যই 'বাশেষ ভাবে তান আহত 
হইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য উচ্চাঙ্গের এবং দৃম্টও উচ্চাঙ্গের ছিল। প্রোসডেন্সি 
কলেজকে কেবল নামে নয়, কার্যতঃ দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজরূপে পাঁরণত করাই তাঁহার 
লক্ষ্য ছিল। 

আম হাতপূর্বে বালয়াছ যে, গবেষণাবাত্ত স্থাপনের সঙ্গে মৌলিক গবেষণা 
কার্ষের কিছু উন্নাত হইয়াছিল। কিন্তু এই উীন্তরও সীমা আছে। ইহা লক্ষ্য 
কারবার বিষয় ষে, দুই একজন ব্যতীত আমার ছান্রদের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপে খ্যাতি 
অজনন কারয়াছেন, তাঁহাদের কেহই উত্ত বৃত্তধারী ছিলেন না। গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ লিখিয়া এম. এস-স. ডিগ্রী লাভ কারবার পর তাঁহারা কোন বাঁত্ত বা সাহায্য 
[নিরপেক্ষ হইয়াই নিজেদের কততব্যে নিযুক্ত হইলেন। যাঁহার মনে মৌলিক গবেষণার 
আগ্রহ জন্মে এবং কোন বিষয়ের প্রাত নিষ্ঠা হয়, তান কোন বৃত্ত বা সাহায্য না 
পাইলেও, তাঁহার কর্তব্য ত্যাগ করেন না। উইলিয়াম র্যামজে একবার বাঁলরাছলেন 
যে, বাঁস্ত কতকটঢা উৎকোচের মত। বাত্তধারী তিন বংসরের একটা স্থায়ী আয় লাভ 
করিয়া যেন তেন প্রকারে গবেষণা কার্য কারতে থাকেন, ?কন্তু তাঁহার মন থাকে অন্য 
ঈদকে এবং আঁধকতর অর্থকরা কার্ষের জন্য ?তিনি নজেকে প্রস্তুত কাঁরতে থাকেন। 
এইর্প ব্যন্তি সুযোগ পাইলেই গবেষণাক্ষেন্র ত্যাগ করেন। এরুপ বহ্ দজ্টান্তের 
সঙ্গে আম পাঁরাঁচত। কিন্তু যান মনের ভিতরে সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা পাইয়াছেন, 
[তান যেরূপ অবস্থাতেই হউক না কেন, কর্তব্যে দঢ় থাকেন। যাঁদ তান 
দাঁরদ্রু হন, তবে সকাল সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকের কাজ কাঁরয়াও অর্থ উপাজন করেন 
এবং অন্য সমস্ত সময় গবেষণার জন্য ব্যয় কঝেন। এমার্সন যথার্থই বলেন, “তাহার 
(মানুষের) চারন্রের মধ্যে কি কতব্যের আহবান নাইঃ প্রত্যেকেরই নিজ কর্তব্য 
আছে। প্রাতিভাই কর্তব্যের আহ্হান।” যাহার ভিতরে গবেষণা কার্যের কোন 
অনুপ্রেরণা জাগে নাই, কেবল মাত্র বৃত্তর লোভে তাহার পক্ষে গবেষণার কার্যে 
প্রবৃত্ত হওয়া উচত নহে। 

রাঁসকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রোসডেন্সি কলেজে গবেষণাবাত্তধারণী ছান্র ছিলেন না। কিল্তু তৎসত্তেও এম. এস-সি. 
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পাস কারবার পরও কলেজের লেবরেটরীতে তাঁহাঁদিগকে গবেষণা কারবার অনদমাতি 
দেওয়া হইয়াছিল। 'প্রান্সিপ্যাল জেমস অনেক সময়ে বলিতেন,_এরুপ কৃতী 
ছাত্রেরা যে কলেজের সঙ্গে কিছুকালের জন্য সংস্স্ট থাকবেন, ইহা কলেজের পক্ষে 
সৌভাগ্যের কথা। তিনি কলেজের এইসব কৃতঈ ছান্রদের গবেষণা কার্যে গৌরব 
অনুভব করিতেন। 

এই সময় প্রচার হইতে লাগল, যে একটি স্কুল অব কোমিস্ট্রী বা রসায়ন গোষ্ঠন? 
গাঁড়য়া উঠিতেছে। আম পৃবেহি বাঁলয়াছি, দত্ত, রাক্ষত, এবং ধরের মৌলিক গবেষণা 
ইংলণ্ড, জার্মান ও আমোরকার রাসায়নিক পন্রসমূহে এ সব দেশের বিশেষজ্ঞদের 
দবারা জীল্লাখত হইতোছিল। ইহাতে মনে মনে আম বেশ আনন্দ অনুভব কারতাম। 
আমার ইংলন্ড হইতে 'ফিরিবার কিছাঁদন পরে বিহারের শিক্ষাবিভাগের ডিরেন্উর 
মিঃ জোনংস আমাদের রসায়ন 'বভাগ দৌখতে আসিলেন। নানাবিষয়ে কথা বালিতে 
বলিতে তিনি প্রসঙ্গতঃ বাঁললেন, “আমার বিশবাস, আপানি রসায়ন 'বিদ্যাগোজ্ত' 
প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।” এই প্রথম এই বিষয়টির প্রাত আমার মনোযোগ আকৃম্ট 
হইল এবং এখন পযন্ত আমার স্মাতপথ হইতে উহা লুপ্ত হয় নাই। 

ণবলাতের প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞাঁনক পন্ন “নেচার” এই বষয়াট স্বীকার করেন; উন্ত 
পন্রের ২৩শে মার্চ, ১৯১৬ তাঁরখের সংখ্যায় 'লাখত হইয়াছল-_ 
“কাঁলকাতা , বশ্বাঁবদ্যালয় সম্পর্কে, 'বশেষজ্ঞদের দ্বারা 'বাঁবধ বিষয়ে বন্তৃতা 

প্রদত্ত হইতেছে । গত ১০ই জান্আঁর তারিখে বিশবাবদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের 
'ডীন' ষে বন্তৃতা করেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ২০ বংসরে বাংলা- 
দেশে রসায়ন সম্বন্ধে যে সব মৌলিক গবেষণা করা হইয়াছে, এই বন্তৃতায় তাহার 
সধাক্ষপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । পারাশজ্টে ১২৬ট গবেষণার নাম দেওয়া হইয়াছে ; 
কেমিক্যাল সোসাইটি, জার্নাল অব দি আমোরকান সোসাইটি প্রভীতিতে এই সকল 
মৌলক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাঁশত হইয়াছে । এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে অনেক- 
গুলি খুব মৃূলবান এবং নব প্রাতিষ্ঠত রসায়নাবদ্যাগোষ্ঠীর কার্যাবলীর পারিচয় 
এইগুঁলতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রায়ের কার্য এবং দম্টান্তের ফলেই এই 
শবদ্যাগোম্ঠ'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । অধ্যাপকের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক “হন্দু 
রসায়নশাস্ত্রের ইীতিহাস” ১৩ বংসর পর্বে লেখা হইয়াছল। উহাতে তান প্রমাণ 
করেন যে প্রাচীন 'হন্দুদের মধ্যে যথেম্ট পাঁরমাণে বৈজ্ঞাঁনক গবেষণার ভাব ছিল। 
হন্দদের ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লাঁখত “তন্ত্র” প্রভাতিতে ইহার পাঁরিচয় 
আছে। অধ্যাপক রায়ের মত লোক-াযান প্রাচীন সংস্কৃত শাস্তে সুপণ্ডিত এবং 
নব্য রসায়নী বিদ্যাতেও পারদর্শী-তিনিই কেবল এইর্প গ্রন্থ 'লাখতে পারেন। 

. এই গ্রন্থে অধ্যাপক রায় দুঃখ করেন যে, ভারতে বৈজ্ঞানক ভাবের অবনাত ঘাঁটয়াছে 
এবং যে জাতি স্বভাবতঃই দার্শীনকতা-প্রবণ, তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানক অনুসন্ধান- 
স্পৃহার অভাব হইয়াছে। এখন অধ্যাপক রায় বাঁলতেছেন, “দশ বার বংসরের মধ্যেই 
আমাদের দেশবাসীর শীন্ত সম্বন্ধে আমার ধারণা যে পাঁরবার্তিত হইবে, এবং জাতির 
জীবনে নৃতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে, ইহা আম স্বপ্নেও ভাব নাই।” বাংলাদেশে 
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বর্তমানে যে সব মৌলিক রাসায়ানক গবেষণা হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা যায় 
যে একটা নূতন ভাব জাগ্রত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে এই ভাব ক্রমশঃ 
ভারতের অন্যান্য অংশেও বিস্তৃত হইবে এবং জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও 
এই মৌলিক গবেষণা-স্পৃহার উদ্ভব হইবে ।” 

পাঞ্জাব 'বশবাঁবদ্যালয়ের 'ফাঁজক্যাল কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক এস. এস. ভাটনগরও 
তাঁহার একটি বন্তৃতায় ভারতে 'ফাঁজক্যাল কোমস্ট্রর প্রবতকগণের আত উচ্চ 
প্রশংসা কাঁরয়াছেন। 

প্রোসডেন্সি কলেজ হইতে এখন আমার অবসর গ্রহণ কাঁরয়া নব প্রাতিষ্ঠিত 
বিশ্বাবিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করিবার সময় আঁসল। সাধারণ নিয়মে 
আরও এক বৎসর আম প্রোসডেন্সি কলেজের কাজে থাকতে পারতাম, কেন না 
আমার বয়ঃক্রম তখনও ৫& বংসর পূর্ণ হয় নাই। 

আমার অবসর গ্রহণের সময় ছান্রেরা আমাকে যে সম্বর্ধনা করিয়াছলেন, এবং 
আম তাহার যে প্রত্যুত্তর 'দিয়াছলাম, তাহা উল্লেখযোগ্য । 

“মহাত্মন 

“প্রোসডেন্সি কলেজ হইতে আপনার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে আপাঁন আমাদের 
সকলের শ্রদ্ধা ও প্রাঁতর নিদর্শন গ্রহণ করূন। 

“কলেজে আপনার যে স্থান ছল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। ভাবষ্যতে আরও 
অনেক অধ্যাপক আসবেন; কিন্তু আপনার সেই মধুর প্রকীতি, সেই সরলতা, অক্লান্ত 
সেবার ভাব, উদার বৃদ্ধি ও প্রজ্ঞা, তর্ক ও আলোচনায় সেই গভীর জ্ঞান, এই সমস্ত 
গুণ আমরা কোথায় পাইব?ঃ গত ৩০ বৎসর ধাঁরয়া এই সমস্ত দুলভি গুণেই 
আপাঁন ছান্রদের প্রীতি অর্জন কারয়াছেন। 

“আপনার কৃতিত্ব অসামান্য । আপনার সরল জীবন যাপন প্রণালী আমাদগকে 
প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আপাঁনি চিরাঁদনই আমাদের 
বন্ধু গুরু ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। সকলেই আপনার কাছে প্রবেশ করিতে পারে। 
আপনার প্রকৃতি সর্বদাই মধুর। দরিদ্র ছাত্রদিগকে কেবল সৎপরামর্শ দিয়া নহে, 
অর্থ দ্বারাও আপাঁন সহায়তা করিতে সর্বদাই প্রস্তৃত। কঠোর বন্গচর্যপৃত 
অনাড়ম্বর জীবন আপনার, আপনার দেশপ্রেমের বাহ্য আড়ম্বর নাই। কিন্তু উহা 
গভীর,_আপনার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারত্তের গুরুর আদর্শেরই পুনরাবভণব 
দেখিতেছি। 

“যখন ভারতের বর্তমান যুগের জ্ঞানোন্নাতর ইতিহাস লেখা হইবে, তখন ভারতে 
নব্য রসায়নী বিদ্যার প্রবর্তক রূপে আপনার নাম সর্বাগ্রে সগৌরবে উল্লিখিত হইবে। 
এদেশে মৌলিক রাসায়ানক গবেষণার জন্মদাতা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবের জন্মদাতা- 
রুপে যশ ও গৌরব আপনারই প্রাপ্য। আপনার পহন্দু রসায়নের হীতিহাস, গ্রন্থ 
ভারতীয় কীর্ত-মালার এক নূতন অধ্যায় খাঁলয়া 'দয়াছে ও অতাঁতের অন্ধকারের 
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উপর আলোকের সেতু রচনা কাঁরয়াছে, এবং তাহার ফলে নবীন বৈজ্ঞানকগণ প্রাচীন 
নাগাজ$ন ও চর্কের সত্যে জ্ঞানরাজ্যে মৈত্রী স্থাপনের সুযোগ লাভ কাঁরয়াছেন। 

“আপাঁন এর চেয়েও বোঁশ কারয়াছেন। রাসায়ানক গবেষণাকে আপাঁন দেশের 
প্রাকীতিক এ*বযেরি ক্ষেন্রে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ভারতীয় 'বজ্ঞান ও শিল্প প্রচেষ্টা 
বাঁহরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও কিরূপ সাফল্য লাভ কারতে পারে, বেঙ্গল 
কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াস, তাহার শ্রেণ্ঠ নদর্শন। 

“জশীবন-সায়াহ্নে লোকে সাধারণতঃ যখন অবসর অন্বেষণ করেন, তখনও আপাঁন 
কার্ক্ষেত্রে থাকতেই সঙ্কল্প কারয়াছেন। এক যুগ পূর্বে আপাঁন যে বিজ্ঞানের 
আলোক প্রজৰ্লত করিয়াছিলেন, তাহা আনর্বাণ রাখবার জন্য আপিন আগ্রহান্বিত। 
বিজ্ঞান কলেজ এবং রাসায়নিক গবেষণা যেন দীর্ঘকাল ধাঁরয়া আপনার অক্রান্ত সেবা 
ও উৎসাহে শান্ত লাভ করে। আপনার আশীর্বাদে আরও বহু বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু 
যেন এই পথে অগ্রসর হয় এবং আমরা প্রোসডোন্সি কলেজের ছান্রগণ ও পরবতর্গণ 
যেন আপনার উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের ভালবাসা হইতে বাত না হই।” 

এই বিদায় সম্বর্ধনা সত্যই বেদনাদায়ক! মানুষ যখন আত্মীয়স্বজনের শোকাশ্রুর 
মধ্যে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে সেইাঁদনের কথা ইহাতে স্মরণ হয়। 
আবেগকাম্পতকণ্ঠে গভীর বাম্পরুদ্ধ স্বরে আম ইহার উত্তর দিলাম :__ 

“সভাপাঁতি মহাশয়, আমার সহকার্মিগণ এবং তরুণ বন্ধূগণ, 
“আপনারা যে ভাবে আমার প্রতি উচ্চপ্রশংসাসূচক বাক্য প্রয়োগ কারয়াছেন, 

তাহাতে আঁম কুশ্ঠিত ও আভভূত হইয়া পাঁড়য়াছি। সুতরাং যাঁদ মনের রুদ্ধ ভাব 
আম যথোচিত প্রকাশ না কারতে পার, আপনারা আমাকে ক্ষমা কারবেন। আম 
জান, এইরূপ বিদায় সম্বর্ধনার ক্ষেত্রে আপনারা আমার বহন ব্লুটি 'বিচ্যাতি ক্ষমা 
কারবেন এবং আমার মধ্যে যাঁদ ছু ভাল দেখিয়া থাকেন, তাহারই উপর জোর 
দিবেন। ভদ্র মহোদয়গণ, আমি ইহা ভগবানের নিরেশ বাঁলয়া মনে কার যে আমার 
বন্ধু ও সহকর্মী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও আম গত 'ন্রশ বৎসর ধাঁরয়া এক সঙ্গে 
কাজ করিয়াছি। আমরা প্রত্যেকে আমাদের স্বতন্ত্র বিভাগে কাজ কারয়াছি, 
পরস্পরকে উৎসাহ দান কাঁরয়াঁছ, এবং আঁম আশা কার যে আমরা যে অশ্নি মৃদু 
ভাবে প্রজবাীলত কারয়াছ, তাহা ছান্রপরম্পরাক্রমে আঁধকতর উজ্জল ও জ্যোতির্ময় 

হইতে থাকবে এবং অবশেষে তাহা আমাদের 'প্রয় মাতৃভূমকে আলোকিত করিবে। 
আপনাদের কেহ কেহ হয়তো জানেন য্লে যাহাকে পার্থিব বিষয়সম্পার্ত বলে, তাহার 
প্রাত আম কোন দন বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। যাঁদ কেহ আমাকে 'জজ্ঞাসা 
করেন যে প্রোসডোন্স কলেজে আমার কার্যকাল শেষ হইবার সময় আঁম ক মূল্যবান 
সম্পান্ত সয় কারয়াছি, তাহা হইলে প্রাচীন কালের কর্নোলয়ার কথায় আমি উত্তর 
দিব। আপনারা সকলেই সেই আিজাত্য-গৌরব-শালন' রোমক মাঁহলার কাহনন 
শুনিয়াছেন। জনৈক ধনী গাঁহণ একাঁদন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে আঁসয়া 
নীজের রত্ব অলঙকার প্রভাতি সগর্বে দেখাইলেন এবং কনেঁলয়াকে তাঁহার নিজের 

৯১০ 
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রত্লালঙকার দেখাইবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন। কর্নোলয়া বাঁললেন-__আপাঁন একট; 

অপেক্ষা করুন, আমার মাঁণ-মানক্য আমি দেখাইব। কিছুক্ষণ পরে কনেোঁলয়ার 

দই পুত বিদ্যালয় হইতে দফারলে তিনি তাহ্াঁদগকে দেখাইয়া সগর্বে বাললেন._ 

'এরাই আমার রডালঙগকার। আমিও করনোলয়ার মত, রাঁসকলাল দত্ত, নীলরতন 

ধর, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখাজঁঁ প্রভৃতিকে দেখাইয়া 

বালতে পার, এরাই আমার রত্ব।, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কলেজ ম্যাগাজিনের 

বর্তমান সংখ্যায় 'প্রোসডোন্স কলেজের শতবার্ষকণ' নামক যে প্রবন্ধ আমি 

[লাখয়াছি, তাহাতে আমি দেখাইতে চেষ্টা কাঁরয়াছ, আপনাদের এই কলেজ নব্য 

ভারত গঠনে কি মহান অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছে। আম আশা কার, আপনারা কলেজের 
এই গোরব রক্ষা কাঁরবেন। 

নুদ্ুমহোদয়গণ, প্রোসডেন্সি কলেজের সঙ্গে আম সম্বন্ধ ছিন্ন কারতেছি, এ 

চিন্তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব । আমার জীবনের সমস্ত গৌরবময় স্মৃতি ইহার 
সঙ্গে জাঁড়ত; এই রাসায়নিক গবেষণাগারের প্রত্যেক অংশ, ইহার ইণ্ট চুন-সুরাক 
পর্য্ত অতাতের স্মাতিপূর্ণ। আরও যখন মনে পড়ে যে আমার বাল্যজীবনের 
চার বংসর ইহারই শাখা হেয়ার স্কুলে আম কাটাইয়াঁছি এবং পরে চার বৎসর এই 
কলেজেই পাঁড়য়াছ, তখন দৌখতে পাই, এই প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
সুদীর্ঘ ৩৫ বংসর কালব্যাপী। এবং আমার মৃত্যুকালে এই ইচ্ছাই আমার মনে 
জাগরুক থাকিবে যে, আমার চিতাভস্মের এক কণা যেন এই পাঁবন্রভীমর কোথাও 
রক্ষিত থাকে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার আশঙ্কা হইতেছে, বন্তৃতায় যেটুকু বালিতে 
ইচ্ছা কাঁরয়াছিলাম, তাহার সীমা আমি আতরুম করিয়াছ। আপনাদের চিত্তাকর্ষক 
আঁভনন্দনের জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনাদের এই 
অনুষ্ঠানের স্মৃতি জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত আম বহন করিব ।” 

এখানে পরলোকগত ভাঃ ই. আর. ওয়াটসনের স্মৃতির প্রার্ত আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করা কর্তব্য। ঢাকা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে, তান একদল 
নবীন রাসায়ানক গাঁড়য়া তুলয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রাণে মহৎ অন:্প্রেরণা 
জাগাইয়াছলেন। 

«১৯০৮ সালে ঢাকা কলেজ হইতে প্রথম একদল ছান্ন রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. 
পরাঁক্ষায় পাস করে। ডাঃ ওয়াটসন অননক্লচন্দ্র সরকার নামক কৃতন ছাত্রকে বাছয়া 
লন এবং তাঁহার সহযোগিতায় গবেষণা কারতে থাকেন। পরে আরও দুইজন ছান্র 
এই কার্ষে যোগ 'দয়াছেন। ঢাকা কলেজ্জে রাসায়নিক গবেষণার ইহাই আরম্ভ। 
তাহার পর হইতে ডাঃ ওয়াটসনের কানপুর গমন পর্যন্ত, তিন চার জন ছান্র বরাবর 
ডাঃ ওয়াটসনের সঙ্জে, তাঁহার তত্বাবধানে কাজ কাঁরয়াছিলেন। ডাঃ ওয়াটসনের 
কয়েকজন ছান্র পরবতর্ঁকালে রাসায়ানক গবেষণা কারয়া যশ ও খ্যাত লাভ এবং 
জ্ঞানভাশ্ডারের এশ*বর্য বাদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার, 

ডাঃ প্রফণললচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ ব্রজেল্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ সুধাময় ঘোষ এবং ডাঃ শাখিভূষণ দত্তের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রর রর সর তাঁহাকে 
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কখনই কর্মে পাঁরশ্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি 
একাকী অথবা ছান্রদের সঙ্গে হাঁসমুখে কাজ কাঁরতেন। তাঁহার কার তাঁলকা 
এইরূপ ছিল :_সকাল ৭টা--৯ইটা, লেবরেটরীতে নিজের গবেষণা কার্য, ১০ইটা_ 
১২ইটা, ক্লাসে অধ্যাপনা ও আঁফসের কাজ । ১ইটা-&টা, আই. এস-সি. বি. এস-স. 
এবং এম. এস-ীস. ক্লাসের ছাত্রদের প্র্যাকাঁটক্যাল কার্য পাঁরদর্শন। &ইটা__৭টা 
'ব্িসার্চ ছান্রদের কার্য পাঁরদর্শন। তাহার পরেও, রান্ি ৯টা হইতে ১০টা পর্যন্ত 
[তান নিজের গবেষণার কাজ কারতেন। ছাটর দনে বা অবকাশকালে ডাঃ ওয়াটসনের 
সময় তাঁহার নিজের গবেষণায় ও রিসার্চ ছাত্রদের গবেষণার কাজ দেখিবার জন্য 
ব্যয় হইত ।” ঢোকা বিশ্বাবদ্যালয় পাত্রকা,১৯২৭, মার্চ) 

আম প্রোসডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান কলেজে যোগদান 
কারলাম। এই সময়ে রসায়নের নৃতন ও পুরাতন কৃত ছাত্র আসিয়া বিজ্ঞান 
কলেজে প্রবেশ কারলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রিয়দারঞ্ন রায়, পুালনাবহারণ সরকার, 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, যোগ্নেন্দ্রন্দ্রে বর্ধন, প্রফুলকুমার বস, গোপালচন্দ্র চক্রবতাঁ এবং 
মনোমোহন সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। 
40০01009165 & ৬৪1০1)০%” এবং মাইক্রো-কোমিস্ট্রী সম্বন্ধে তান একজন প্রামাণিক 
[বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য। রসায়ন সাঁমাতিসমূহের সম্মুখে আমার নিজের কোন মৌলিক 
প্রবন্ধ দাঁখল কারবার পূর্বে আম উহা প্রিয়দার্জনকে দেখিতে দেই এবং তাঁহার 
আঁভমত জিজ্ঞাসা করি। ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে ভারতীয় রসায়ন সাঁমাতর 
বার্ষক আঁধবেশনে আম যে আভভাষণ পাঠ কার, তাহা প্রধানতঃ 'প্রয়দারঞ্জনের 
ভাৰ ও 'সদ্ধান্তের উপরই প্রাতাত্ঠিত। তাঁহার মত শান্ত ও নীরব কমর্ঁণ বিরল। 
ইউরোপে গিয়া অধ্যয়ন শেষ কারবার জন্য আতকম্টে তাঁহাকে সম্মত করা হয়। 
11106079110  012115॥ বা ণনকৃম্ট মনোবান্ত তাহার মনের উপর কোন প্রভাব 

বস্তার করে নাই। 
'রাসাবহারী ঘোষ ট্রাভোলং ফেলোশপ বাঁস্ত' তাঁহার উপর একরকম জোর 

কারয়াই চাপাইয়া দেওয়া হয়। বার্ন শহরে অধ্যাপক ইফ্রেমের গবেষণাগারে তিনি 
৪ মাস কাল গবেষণা করেন। তাঁহার খ্যাত পূবেই বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং 
বার্নে তিনি একজন অভিজ্ঞ সহকমর্ঁ হিসাবেই সম্মান ও অভিনন্দন লাভ করেন। 
তিনি বহু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ কারয়াছেন, তাহার যে কোন একটির 
জন্য পৃথিবীর যে কোন 'বশ্বাবদ্যালয় “তাঁহাকে “ডক্টর” উপাধি দিতে পারেন। ধকিল্তু 
এখনও তান এ 'বষয়ে মনাস্থর করেন নাই। 

ঘটনা দুইরকমের-নীরব ও বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ। 'প্রিয়দারঞ্জনের কার্ধাবলণ প্রথম 
শ্রেণী ভূত্ত। তাঁহার অন্য সমস্ত গবেষণার কথা ছাঁড়য়া দিলেও, সম্প্রীতি তিনি 
“থায়োসালাফউারক আযাসিড” সম্বন্ধে যে নৃতন তত্ব আবিজ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই 
প্রকাশ যে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানক আঁবজ্কর্তা। 

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় কাঁলকাতায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া প্রায় তিন বৎসরকাল 



১৪৮ আত্মচারত 

মানচেস্টারে অধ্যাপক রাবন্সনের গবেষণাগারে কাজ করেন। তান যুক্ত ও স্বতল্ল- 

ভাবে যে সমস্ত মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ কারয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, 

'আালকালয়েড' ঘাঁটত রসায়ন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কত গভীর। ঘোষ, ম্দখাজাঁ 

ও সাহার অন্যতম সহাধ্যায়ী পুলিনাবহারী সরকার এদেশে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত 
কাঁরয়া প্যারীতে যান এবং সোরবোনে অধ্যাপক উরবেনের গবেষণাগারে তিনবৎসরকাল 
4২৪15 88105” (দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা) সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 'কৌমক্যাল হোমলাঁজ' 
সম্বন্ধে তাঁহার নৃতনতম গবেষণা তাঁহার কাঁতিত্বের পরিচায়ক। 

রাজেন্দ্রলাল দে ১৯১৩--১৬ সালে প্রোসডেন্সি কলেজে আমার শিক্ষাধনে 
শরসার্চ স্কলার ছিলেন। আমার সঙ্গে একযোগে নাইট্রাইট ও হাইপো-নাইদ্রাইট 
সম্বন্ধে কতকগীল মৌলিক প্রবন্ধ তান প্রকাশ করেন। তিনি নিজে স্বাধীনভাবেও 
'্যালেন্সি' সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। বর্তমানে তিনি 

আর একজন কৃতী ছাত্র প্রফুল্নকুমার বসু। রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি ও বিকাশ 
সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বার্ষক 'ববরণ বাঁহর হইয়াছে তাহাতে বসুর মৌলিক গবেষণার 
থেম্ট সুখ্যাতি করা হইয়াছে। 

গোপালচন্দ্র চক্রবতাঁ ১৯২২_২৪ সাল পর্যন্ত আমার নিকট রিসার্চ স্কলার 
ছিলেন এবং “সালফার কম্পাউন্ড' ও "সনথোঁটক ডাই" সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণা- 
মূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ কাঁরয়াছেন। গোপালচন্দ্র ১৯২৮ সালে ড. এস-স. 
উপাধি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাঙ্গালোরে ইশ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স 
লেক্চারার। 
রোগির সিরকা বেসি 

অক্লান্তকর্মঁ ছান্র ছিলেন। কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় হইতে “ডক্টর, উপাঁধ লাভ 
কারবার পর তাঁহাকে “পালিত বৈদোশক বৃত্ত” দেওয়া হয়। হীম্পারয়াল কলেজ 
অব্ সায়েল্সে অধ্যাপক থর্পের নিকট তান তিন বংসরকাল গবেষণা করেন এবং 
লশ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্ুর' উপাধি লাভ করেন। তারপর তানি হল্যান্ডে গিয়া 
অধ্যাপক রূজিকার নিকট কিছুকাল শিক্ষা করেন। 4391612195 4৯০1” সম্বন্ধে 
তাঁহার গবেষণা আত মূল্যবান । 

মনোমোহন সেনও অধ্যাপক প্রফল্লচন্দ্র মিত্রের শিক্ষাধীনে থাঁকয়া একটি 
মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার জন্য “ডক্ঈর উপাঁধ লাভ করেন। 

বীরেশচন্দ্র গুহ সায়েন্স কলেজের একজন কৃতণ ছান্র এবং আমার লেবরেটরণতে 
রিসার্চ স্কলার 'ছিলেন। "তান টাটা বাঁত্ত লাভ কারয়া ইউরোপ গমন করেন। 
ল্লণ্ডনের ইউানভারাঁসাঁট কলেজে অধ্যাপক ড্রামণ্ডের শিক্ষাধীনে তান বাইওকেমিস্ট্র 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। পরে কেমার্রজ অধ্যাপক হপূকিন্সের নিকটও 
তিন এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। লন্ডনে 'প-এইচ. ভি. ও ডি. এস-ীস. উপাঁধ 
লাভ কাঁরয়া তিনি বাইওকেমিস্ট্রী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের নিকট শিক্ষালাভ কারবার 
জন্য বার্লিন ও ভিয়েনায় যান। তান ইউরোপে বিশেষ কৃতিত্ব অজন করিয়া 



চতুর্দশ পাঁরচ্ছেদ ১৪৯ 

সম্প্রীতি দেশে ফাঁরয়াছেন; বাইওকেমিস্ট্রী সম্বন্ধে তান কয়েকাট মোলিক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

সুশীলকুমার মিত্র আমার গবেষণাগারে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। 'তানিও কয়েকাঁট 
বিষয়ে বিশেষ মৌলকতার পারচয় 'দয়াছেন। 

আমার সহকমর্ঁ অধ্যাপক জে. এন. মুখাজর্ঁ এবং এইচ. কে. সেনের লেবরেটরীতে 
তাঁহাদের কৃতন ছান্রদের দ্বারা কয়েকঁট মূল্যবান মৌলিক গবেষণা হইয়াছে। 

এ পযন্তি ভারতাঁয় রসায়নাঁবদেরা সাধারণতঃ ইংলণ্ড, জার্মান এবং আমোরকার 
পা্রকাসমূহেই তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধগুঁল প্রকাশ কারবার জন্য পাঠাইতেন। 
আমাদের এখন মনে হইল যে ভারতেই আমাদের একটি রাসায়ানক সাঁমাত প্রাতিষ্ঠা 
করা উঁচত এবং তাহার একখান মুখপন্রও থাকা প্রয়োজন। অধ্যাপক ভাটনগরের 
যে বন্তুতা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই এইরুপ প্রস্তাব প্রথম করা হয়। 
নিম্নে যে সমস্ত চাঠিপন্র উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা 
জানা যাইবে। 

'কোমক্যাল সোসাইটির প্রোসডেন্ট ও কর্তাগণ নবপ্রাতাষ্ভত ভারতীয় কেমিক্যাল 
সোসাইটিকে আন্তারক আঁভনন্দন জ্ঞাপন কাঁরতেছেন' (টোলগ্রাম)। ইহার উত্তরে 
“ভারতাঁয় রাসায়ানক সাঁমাঁতর' সভাপপাত ডাঃ প্রফললচন্দ্রু রায় 'নম্নালাখত পনর 
[লখেন 

বিজ্ঞান কলেজ 
৯২, আপার সার্ুলার রোড 
কলিকাতা (ভারতবর্ষ) 
২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪ 

“পপ্রয় অধ্যাপক উইন, 
আপনার ১৭ই অক্টোবরের (১৯২৪) টেলিগ্রামের জন্য ধন্যবাদ। আপনার নিজের 

এবং কোঁমক্যাল সোসাইটির কাউীল্সিলের আঁভনন্দন ও সাদচ্ছা আমরা কত মূল্যবান 
মনে কার, বলা 'নিষ্প্রয়োজন। লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাই'টিকেই আমরা আমাদের 
সোসাইটির জনক মনে কাঁর। এতাঁদন পযন্ত 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যে কোমক্যাল সোসাইটির 
জার্নালই রাসায়ানকদের একমান্র মুখপত্র ছিল। এই কারণে উত্ত পা্রকাতে ক্লম- 
বর্ধমান মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাঁদ স্থানাভাবে প্রকাশ করা কঠিন হইত এবং 
তাহার ফলে লেখকাঁদগকে প্রবন্ধগাঁল যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ কারবার জন্য অনুরোধ 
কারতে হইত। একখান মুখপন্রসহ ভারতে স্বতন্ত্র কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই বুঝিন্তে পারা যাইবে। 

4৪০ বৎসর পূর্বে যখন আম এঁডনবার্গে ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে আঁম স্বপ্ন 
দোখতাম ভগবানের ইচ্ছায় এমন দিন আসবে যোঁদন বর্তমান ভারত জগতের 
বিজ্ঞান ভামন্ডারে তাহার নিজস্ব বস্তু দান করিতে পারবে । আমার সৌভাগ্যক্রমে 
সে স্ব”ন সফল হইয়াছে। মতকৃত “ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থে আমি 
দেখাইয়াছি, প্রাচপন ভারতে কিরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে এই বিজ্ঞানের 
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অনুশখলন করা হইত। বর্তমানে আম সানন্দে লক্ষ্য কারতোছি যে, ভারতের 
অধিকাংশ 'ব*বাঁবদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ, আমার ছান্রেরাই আঁধকার 
কারয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কোঁমক্যাল সোসাইটির জারন্নালের নিয়ামত লেখক । 

“মূল সোসাইটির সঙ্গে আমাদের সোসাইটির সৌহাদয রক্ষা কারবার জন্য আঁম 
সর্বদা চেষ্টা কারব এবং তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা মূল্যবান সম্পদ রূপে গণ্য করিব। 
এই পন্ন বলাঁখবার সময় আমার মনে যে ভাবাবেগ হইতেছে তাহা আমি রোধ করিতে 
পারতেছি না। স্বভাবতঃই সেই ২৩শে ফেব্রুআঁরর (১৮৪১) কথা আমার মনে 
পাঁড়তেছে-যে দিন আদ সদস্যেরা 'মাঁলত হইয়া লণ্ডন কৌঁমক্যাল সোসাইটি 
প্রাতষ্ঠা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আলোচনা করেন। আম সানন্দাচত্তে আরও স্মরণ 
কাঁরতেছি যে, লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটর আদ সদস্যদের মধ্যে লর্ড প্লেফেয়ারকে 
(তিনি কিছুকাল এঁডনবার্গ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাতানাধ ছিলেন) 
জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ক্লাম রাউন লর্ড 
প্লেফেয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় কারয়া 'দয়াছলেন। 

আপনার সাঁদচ্ছার জন্য পুনর্বার বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কারতোছ। 

ভবদীয় 
(স্বাঃ) পি. সি. রায়” 

(কোমক্যাল সোসাইটির কার্যাঁববরণী হইতে গৃহীত, তাঁরখ ২০শে নবেম্বর, 
১৯২৪1) | 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
বিজ্ঞান কলেজ 

১৯১৬ সালে পূজার ছুটির পর আম বিজ্ঞান কলেজে যোগদান কাঁরলাম। 
তঁক্ষ[দৃম্টি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দোখলেন, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখাজাঁ, মেঘনাদ 
সাহা, সত্যেন বসু প্রত্যেকেই যথাযোগ্য সুযোগ পাইলে বিজ্ঞান জগতে খ্যাঁতলাভ 
রূরিবেন। তাঁহাঁদগকে নৃতন প্রাতিষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক রূপে আহবান করা 
হইল। কিন্তু প্রথমেই একটা গুরুতর বাধা দেখা দিল। 

ঘোষ ও পাঁলত বাৃন্তর শর্ত অনুসারে বাত্তর আসল টাকা বা মূলধন খরচ 
কারবার উপায় ছিল না। শর্তে স্পম্ট লাখত ছিল যে লেবরেটরীর ইমারত, যন্দ- 
পাতি ইত্যাঁদ এবং উহার সংস্কার ও রক্ষা কারবার ব্যয় 'বশ্বাঁবদ্যালয়কে 1দতে 
হইবে। শকন্তু বিশ্বাঁবদ্যালয়ের অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল না। রসায়নাঁবভাগে আম 
অজৈব রসায়নের ভার লইয়াঁছলাম এবং আমার সহকমাঁ অধ্যাপক প্রফল্লচন্দ্র মি 
জৈব রসায়নের ভার লইয়াছিলেন। যে সব যন্ত্রপাঁত ছিল, তাহা দিয়াই আমরা কাজ 
চালাইতাম। 'কন্তু ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী ও ফিজিক্স বিভাগে কার্যতিঃ কোন ঘল্্- 
পাতি ছিল না। ওাঁদকে, ইউরোপে যুদ্ধ চাঁলতেছিল বলিয়া সেখান হইতে কোন 
যন্ত্রপাতি আমদাঁন করাও অসম্ভব ছিল। 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিব্রত হইয়া পাঁড়লেন। পরাক্ষার্থগণের নিকট ফ'এর 
টাকার উদ্বৃত্ত অংশ গত ২৫ বৎসর ধাঁরয়া জমাইয়া একটা ফণ্ড করা হইয়াঁছল। 
কিন্তু বজ্ঞান কলেজের জন্য গৃহানির্মাণ কাঁরতেই তাহা ব্যয় হইয়া গেল। এ যেন 
তাঁহার উপর মালমসলা ব্যতীত ইন্ট ?তাঁর কারবার ভার পাঁড়ল। কিন্তু আশুতোষ 
পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। তান জানিতে পারলেন যে, কাঁসমবাজারের মহারাজা 

স্যার মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী তাঁহার বহরমপুরস্থিত নিজের কলেজে পদার্থীবদ্যায় 'অনার্স 
কোর্স খুলিবার জন্য কতকগুলি মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে 
এ প্রস্তাব পাঁরত্যন্ত হইয়াছে। আশুতোষের অনুরোধে মহারাজা তাঁহার স্বভাব- 
সিদ্ধ ওদার্যের সাহত সমস্ত যন্পাতি "বিজ্ঞান কলেজের জন্য দান করিয়াঁছলেন। 
শিবপুর হইার্জানয়ারং কলেজের অধ্যাপক রুলও কিছ; মন্বপাঁতি ধার দিলেন। 
আম 'িজে সেন্ট জৌভয়ার্স কলেঙ্ট হইতে একাঁট “কনভাকৃঁটিভিটি” যন্ত্র ধার 
লইলাম। 

এইর্ূপে সামান্য যন্ত্রপাতি লইয়া, 'ফাঁজক্স ও 'ফাঁজক্যাল কেমিস্ট্রীর দুই 
বিভাগ খোলা হইল। কিন্তু অধ্যাপকগণ পদে পদে বাধা অনুভব কাঁরতে লাগলেন, 
নিজেদের কোন মৌদিক গবেষণা করাও তাঁহাদের পক্ষে কাঠন হইল। বিজ্ঞান ও। 
সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, মৌলিক প্রাতভার আঁধকারী কোন ব্যন্তিকে 
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যাঁদ বাঁহরের সাহায্য হইতে বাত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরে 'নর্ভর কাঁরতে 
হয়, তবে জ্ঞানজগতে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস 'দবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে। জন 
বাঁনয়ানের কোন সাঁহাত্যক শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল না। কন্তু বেডফোডে-র 
কারাগারে বাঁসয়া তান তাঁহার অমর গ্রল্থ 1116 11800) 1:920655 'লাঁখয়া- 

গছলেন। নিউটনের বয়স যখন মান্র ২৩ বংসর তখন লণ্ডনে ছ্লেগ মহামারী হয় 
এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া গ্রীনাটি কলেজ ছাঁড়য়া স্বগ্রাম উলস্থর্প যাইতে হয়। 
সেইখানেই যল্পাতির সাহায্য ব্যতীত 1তাঁন তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ তত্ব আবিষ্কার 
করেন। 

বৃহৎ 'জানিসের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষদ্র 'জাঁনসের তুলনা করিলে বলা যায়, 
'ঘোষের নিয়ম-এর (91)09105 7-9%) পশ্চাতেও এইরূপ একটা ইতিহাস আছে। 
ঘোষ যন্ত্রপাতির সুযোগ হইতে বাণ্চত হইয়া বিজ্ঞান কলেজে তাঁহার ?নজের কক্ষে 
ফিজিক্যাল কেমিস্ট্র'র রাশীকৃত পুস্তক ও পাত্রকা লইয়া কাল কাটাইতেন। 
এইখানেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত “ঘোষের নিয়ম” আঁবিচ্কার করেন এবং তাহা শীঘ্রই 
বৈজ্ঞাঁনক জগতের দৃঁম্টি আকর্ষণ করে। মেঘনাদ সাহা গাঁণত এবং জ্যোতিষ 
সম্পকাঁয় পদার্থাবদ্যায় (450:0-01155105) অসাধারণ পারদার্শতা লাভ কারিয়া- 
ছিলেন। তাঁহাকেও এই দুর্দশায় পাঁড়তে হইয়াছিল। উপযুস্ত যন্বপাতির অভাবে 
পদার্থীবদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা কারিতে না পাঁরয়া তিনিও খুব মনঃকম্ট ভোগ করিতে- 
ছিলেন। তৎসত্বেও তান ফলজাঁফক্যাল ম্যাগাঁজন', “জার্নাল অব্ 'ফাঁজঝ' 
(আমেরিকা), 'রয়েল সোসাইটির কার্যবিবরণী" প্রভতিতে বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিতে থাকেন এবং অবশেষে খ্যাত “59185 1009001)” আঁবজ্কার করেন। 
এদিকে আশুতোষ গবন্মেণ্টের নিকট হইতে বিজ্ঞান কলেজের জন্য সাহায্য লাভার্থ 
প্রাণপণ চেম্টা কারতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য সতপ্রসন্ন ছিল না। 'ব্রাটশ ভারতে 
বহ্যাদনের একটা প্রথা ছিল যে, যখনই কোন লোকহিতাকাঙ্ক্ষণ মহানুভব ব্যান্ত 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কোন মহৎ দান করেন, গবর্নমেন্টও সরকারী তহাবিল 
হইতে অন্দরূপ দান কাঁরয়া দাতার ইচ্ছা কার্যে পাঁরণত কারিতে সহায়তা করেন। 
আমি এস্থলে দুইটি দৃম্টান্ত উল্লেখ কারব। পরলোকগত জে. এন. টাটার মহৎ 
দানের ফলে বাঙ্গালোর “ইনাস্টাটউট অব সায়েন্স” প্রাতান্ঠত হয়। ভারত গবনমেন্ট 
এই প্রাতিজ্ঠানে বার্ধক লক্ষাধিক টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন। কিন্তু ভারত গবর্ন- 
মেণ্টের শিক্ষানীতি যাহারা পরিচালনা কারিতেন তাঁহারা রাজনৌতিক কারণে বিজ্ঞান 
কলেজের প্রতি বিরুপ হইলেন। 'িঃ শার্প (পরে স্যার হেনরী শার্প) ভারত 
গবর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন'। বত্গাঁবচ্ছেদের পর নবগঠিত পূর্ব- 
বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে স্যার ব্যামীফল্ড ফুলারের আমলে হীন শিক্ষাবভাগের 
ডিরেক্টর ছিলেন। গসরাজগঞ্জ হাই স্কুলের ছান্রেরা 'বন্দেমাতরম্* ধ্যান কাঁরয়া মিঃ 
শার্পের কোপদ্া্টতে পড়ে। মঃ শার্প এবং গবর্নর স্যার ব্যামাফজ্ড ফূলার 

, সিরাজগঞ্জ স্কুলের এই পবদ্রোহণী” ছান্রাদগকে শাঁস্ত দিবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হন। 
তাঁহাদের মতে উন্ত স্কুল রাজদ্রোহের আন্ডা ছিল। িল্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
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ণসাণ্ডিকেট শার্প ও ফুলারের হাতের পৃতুল হইতে সম্মত হইলেন না। স্যার 
ব্যামাফল্ড ফূলার বিশবাঁবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এই ওদ্ধত্যে ক্রোধে জ্ঞানহারা হইলেন। 
1তাঁন বড়লাট লর্ড মিন্টোকে লাখলেন যে ি*ববিদ্যালয়ের অবাধ্য গসশ্ডিকেটকে 
যদ সায়েস্তা করা না হয়, তবে তান (ফ্লার) পদত্যাগ কারবেন। লর্ড মিন্টো 
যাঁদও নিজের অনিচ্ছা সত্তেও 'রোদ্রুদগ্ধ' ব্যুরোক্তাটদের মতে সায় দিতেন, তাহা 
হইলেও, ইংরাজ আঁভজাত বংশের একটা সহজ উদারতার ভাব তাঁহার মধ্যে ছিল। 
1তাঁন 'সাশ্ডকেটের কাজে হস্তক্ষেপ কাঁরতে অস্বীকৃত হইলেন এবং ফুলারের পদ- 
ত্যাগপন্র গ্রহণ কাঁরলেন। 

মঃ শার্প ও তাঁহার প্রভূ ফুলার যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা ভুলিতে 
পারেন নাই। লর্ড হাঁডঞ্জের আমলে মিঃ শার্প ভারত গবর্নমেন্টের শিক্ষাবিভাগের 
সেক্রেটারী নযুন্ত হন। সুতরাং এখন তিনি তাঁহার পূর্ব 'অপমানের' প্রতিশোধ 
লইবার সুযোগ পাইলেন। মিঃ শার্প জানিতেন যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই বিশ্বাবিদ্যালয়ের সিনেট ও 'িশ্ডিকেটের কার্যনীত 
পাঁরচালনা কাঁরতেন। সূতরাং মঃ শার্প স্যার আশুতোষ ও তাঁহার "প্রয় বিজ্ঞান 
কলেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, লর্ড হাঁড্জ প্রথমে 
বজ্ঞান কলেজের পক্ষপাতশ ছিলেন, তারকনাথ পাঁলতের মহৎ দানের জন্য তাঁহাকে 
“স্যার উপাঁধও দেওয়া হইয়াঁছল। কিন্তু যেরূপেই হোক মিঃ শার্প লর্ড হার্ডগ্লের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন এবং লর্ড হাডিপঞ্জের মতের পরিবর্তন হইল। সেই 
সময়ে ইহাও শোনা িয়াছল যে বিজ্ঞান কলেজের দানশর্তের একাট ধারা পাঁড়য়া 
লর্ড হাঁডর্জ ভ্রুকুণ্ঠিত কারয়াছলেন। ধারাঁট এই :“ভারতবাসণ ব্যতীত কেহ 
অধ্যাপকের পদ পাইবে না।৮(১) ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে লর্ড হাঁডপ্জ কলকাতায় 
“আসলে, টাউন হলে বশ্বাবদ্যালয়ের কন্ভোকেশান সভা হইল। লর্ড হািঞ্জ 
কন্ভোকেশানে যে বন্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি এমন ভাব প্রদর্শন করেন যেন বিজ্ঞান 
কলেজের জন্য যে প্রাসাদোপম গৃহ 'নার্মত হইয়াছে, তাহার কথা 'তাঁন 'কছুই 
জানেন না। যে রকমেই হোক ভারত গবর্নমেন্টের মাতিগাঁত পাঁরবার্তত হইয়াছিল 
এবং বিজ্ঞানের জন্য গবর্নমেন্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কোন আশা ছিল না। 

লর্ড হাডিঞ্জের আমলে আ্যাসেম্বলীতে গোখেল তাঁহার বাধ্যতামূলক প্রারথামক 
শিক্ষা বল উপাঁস্থত করেন, কিন্তু শিক্ষাসাচব স্যার হারকোর্ট বাটলার অর্থাভাবের 
অজুহাতে উহার বিরোধিতা করেন এবং বিলটি অগ্রাহ্য হয়। এই ব্যাপারে আমাদের 
শাসকদের 'উদার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ জল্মে। গোখেল তাহার 
শেষজাঁবনে এই বিলের জন্য অবুষ্তি পারশ্রম কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ব্র্থ 

হওয়াতে একরকম ভগ্ন হৃদয় লইয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়। 
ভারত গবরন্নমেণ্ট যে রাজনোতিক প্রভাবে পাঁড়য়াই বিজ্ঞান কলেজে সাহায্য দান 

করেন নাই, তাহার প্রমাণ দক্ষিণ ভারত ও পাঁশ্ম ভারতে দুইটি প্রাতম্ঠানের প্রাতি 

(১) পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, শিক্ষািভাগের উচ্চস্তর হইতে 
ভারতবাসবরা একপ্রকার বাহন্কৃত বলিয়াই, এইর্প শর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 
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গবরন্নমেন্টের আঁতীরন্ত উদারতা হইতেই বুঝা যায়। ইহার কারণ নির্ণয় কারবার 
জন্য বেশীদূর যাইতে হইবে না। এই দুইটি প্রাতিষ্ঠানই ব্রিটিশ অধ্যাপকে পূর্ণ 
এবং তাঁহাদের দ্বারাই উহা নিয়ন্ত্রিত ও পাঁরচাঁলত হইয়া থাকে। ভারতায়েরা 
ওখানে আছেন বটে, কিন্তু নিম্নতর কাজে এবং তাঁহাদের বেতন অতি সামান্য। 
বাও্গালোরের প্রাতিষ্ঠানাটর মূলধন প্রায় এক কোটি টাকা এবং উহার বার্ধক আয় 
প্রায় ৬ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে গবর্নমেন্ট বার্ধক দেড় লক্ষ টাকা বৃত্ত 'দয়া থাকেন। 
কল্তু এই প্রাতিষ্ঠানাট সাফল্য লাভ করে নাই এবং যেভাবে এই প্রাতিষ্ঠানাট পাঁর- 
চালিত হইতেছে, দেশের জনমত তাহার ীবরোধী। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় 
যে বড় বড় পদগ্লি ইউরোপায়দের দ্বারা পূর্ণ কাঁরলেই কোন প্রীতচ্চান সাফল্য 
লাভ কারতে পারে না। | 

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বাঙ্গালোর ইনাস্টাটউট অব সায়েন্সের “পণ্বার্ধক 

রাভউ কাঁমাঁটর” সদস্য হিসাবে উহার কার্যাবলী পাঁরদর্শনের বিশেষ সুযোগ 
পাইয়াছিলেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা কাঁরয়া ?তাঁন 'লাখয়াছেন :__ 

"পরলোকগত মিঃ টাটা এবং দেওয়ান স্যার শেষাদ্র যে উদ্দেশ্যে এই প্রাতিষ্ঠানাঁট 
স্থাঁপত কাঁরয়াঁছলেন, তাহা সফল হয় নাই। তাহার অনেক কারণ আছে, ?কন্তু 
প্রধান কারণ, শি্পবাণিজ্য, কলকারখানার সংশ্রব হইতে দূরে বাঙ্গালোরের মত শহরে 
ইহার অবস্থান। এই প্রাতিষ্ঠানাট বাঙ্গালোরে না হইয়া কোন 'শল্পবাণজ্যপ্রধান 
শহরের 'িকট প্রাতীষ্ঠিত হওয়া উচিত 'ছল। কেননা তাহা হইলেই, প্রাতিষ্ঠানের 
সদস্য ও কাঁমগণের আঁবজ্কৃত তত্বসমূহ কার্যে পাঁরণত কারবার সুযোগ হইত। 
কিন্তু আম জান, বর্তমানে যে সব যুবক এখানে শক্ষালাভ করে, তাহারা কাঁলকাতা! 
বা বোম্বাই শহরে কাজের চেষ্টায় যাইতে বাধ্য হয়। 

“দ্বতনয় কারণ এই যে, যাঁদও প্রাতিষ্ঠানের বর্তমান ও অতণত 'ডরেক্টুরগণকে 
এবং 'বভাগীয় কতাদগকে আশাতীত বেতন দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি 
যাঁহাদের যোগ্যতার উপর 'নর্ভর করা যাইতে পারে, অথবা যাঁহারা ইনাস্টাটউটের 
কার্ষে প্রাণসণ্টার করিতে পারেন, দুই একজন ছাড়া এমন লোককে প্রাতম্ঠানের কাজে 
পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞানের পাঁরচালনা কার্ষের জন্য ডিরেক্টরকে এত 
আতরিন্ত বেতন দেওয়া কোন ব্লমেই সঙ্গত নহে। 

“তৃতীয়তঃ, মেভাবে এই ইনস্টাটিউটের কাজে লোক নযূন্ত করা হয়, তাহাও 
ইহার ব্যর্থতার একটি কারণ। এই প্রণালীতে যথেন্ট গলদ আছে এবং সহকারণ 
অধ্যাপকগণকে অত্যন্ত কম বেতন দেওয়া হয়। £ 

ক * * আমি তুলনামূলক একটি দ্টান্তে এবং কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ 
কাঁরয়া এই কথা বুঝাইতে চেস্টা কারব। 

“লণ্ডনের নিকটবতর্ঁ টোডংটনে অবাস্থত 'ন্যাশনাল ফাঁজক্যাল লেবরেটর?'-র 
কথাই ধরা যাক। গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ইহা একাঁট সুবৃহৎ এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানক 
প্রাতিষ্ঞান। ইহার 'িরেক্রের বেতন বাক ১২০০ শত পাউণ্ড এবং আঁধকাংশ 



পঞ্চদশ পারচ্ছেদ ১৫৫ 

সহকারী অধ্যাপকের প্রোয় সকলেই নূতন লোক) বেতন বার্ষক ২৪০ পাউণ্ড। 
অর্থাৎ ডিরেক্টর এবং সহকাঁরগণের বেতনের অনুপাত ধাঁরলে ১ : & দাঁড়ায়। কিন্তু 
বাঙ্গালোরে ভিরেন্টরের বেতন মাঁসক ৩৫০০ টাকা (অর্থাং বিলাতন ?হসাবে বার্ষক 
প্রায় ৪০০০ পাউন্ড) (২) এবং তাঁহার সহকারগণ বা গবেষকগণ মাসিক বেতন পান 
১৫০২ টাকা (অর্থাৎ বার্ষক প্রায় ১২০ পাউন্ড)। সুতরাং এক্ষেত্রে ডরেক্টর ও 
তাঁহার সহকারগণের বেতনের অনুপাত ১ : ৩০। দেখা যাইতেছে, প্রাতিষ্ঠানের 
আয়ের আঁধকাংশ ডিরেক্টর এবং অধ্যাপকগণের বেতনেই ব্যয় হয়। .গবেষণাকার 
তরুণ কর্ম'দের জন্য প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমার মনে হয়, এই 
প্রতিষ্ঠানে আরও বেশী গবেষণাকারী কমা থাকার দরকার এবং তাঁহাদগকে 
এখনকার চেয়ে বেশ বেতন বা বৃন্তি দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে তাঁহারা একনিষ্ঠ- 
ভাবে তাঁহাদের কাজ কারতে পারেন। উচ্চতর পদগ্ীলর বেতন হাস করিয়া 
ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতনের সমান করা উীঁচত।” 

স্যার সি. ভি. লামন পোপ কমিটির সদস্য ছিলেন, তিনি ইনাস্টাটউটের 
কাউন্সিলেরও সদস্য। তিনিও ইনাস্টাটউটের কার্ধপ্রণালশর আঁধকতর তীব্র ভাষায় 
নিন্দা কাঁরয়াছেন। 

“বাঙ্গালোরের ইনাস্টাটউট অব্ সায়েন্স তথা দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনাস্ট- 
টিউটের জন্য যে বপূল অর্থব্যয় করা হইয়াছে, তদনুপাতে এগুঁলর দ্বারা কোনই 
কাজ হয় নাই। এই দুইটি প্রাতজ্ঠানের ব্যর্থতা আমাদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য- 
গণকে নিশ্চয়ই ভাঁবষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া 'দবে।” 

বোম্বাইয়ের রয়েল ইনাস্টাটউট অব্ সায়েন্সও শহরবাসীদের দানের দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গবনমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। 
সাধারণের দানের পাঁরমাণ ২৪:৭৫ লক্ষ টাকা এবং গবননমেন্টের সাহায্য ৫ লক্ষ 
টাকা। ২২ লক্ষ টাকা মূলধনরূপে ব্যয় হয় এবং এক লক্ষ টাকা ছাত্রবা্তর জন্য 
পৃথক রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত বাদ "দয়া, সরকারের নিকট ৬.৭৫ লক্ষ 
টাকা গাঁচ্ছত আছে। শতকরা ৩ই টাকা হারে উহার সদ বার্ষক ২৫০০০ টাকা। 
প্রীতিচ্ঠানের বার্ধক ব্যয় ১.৫ লক্ষ টাকা । সুতরাং প্রাদোশক গবর্নমেন্ট প্রাতিম্ঠানের 
জন্য বার্ধক ১:২৫ লক্ষ টাকা দয়া থাকেন। সুতরাং ইহার জন্য গবনমেন্ট ৫ লক্ষ 
টাকা মূলধন যোগাইয়াছেন এবং যথেম্ট পাঁরমাণে বার্ধক সাহাযাও করিতেছেন। 

কার্পণ্যস্চক। বোম্বাইয়ের শাক্ষিত সমাজ কিন্তু উত্ত রয়েল ইনস্টাটিউটকে ব্যর্থ 
মনে করেন। সম্প্রীতি বোম্বাই বিশ্বাবদ্যালয়ের সিনেটে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা 
হইয়াছে, তাহাতেই ইহার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

7. (২) অধ্যাপক সাহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বর্তমান ডিরেন্টর মাসিক ২০০০. টাকার 
আঁতীরস্ত ভাতা পাইতোছলেন। অর্থাৎ তান মোট মাঁসক ৫০০০. টাকা পাইতেন। পাঁচ 
বৎসরের জন্য তাহার কাজের চুন্তি ছিল। উহার পর হইতে 'তাঁন মাসিক ৩০০০২ টাকা বেতন 
ও &০০ টাকা ভাতা পাইতেছেন। 



১৫৬ আত্মচরত 

“ডাঃ 'ভিগাসের প্রস্তাব এবং তাহার উপর মিঃ গোখেলের সংশোধন প্রস্তাব 
সম্পর্কে আলোচনায় যে সব তথ্য প্রকাশ পায়, তাহা উপেক্ষণীয় নহে ।...৮ 

এত কম যে, ইনাস্টাটউটের পাঁরচালকগণকে স্বেচ্ছাচারী বাঁললেও অত্যান্ত হয় না। 
দেশবাসী এই ইনাস্টাটউটের কার্যাবলী সম্পর্কে যে নৈরাশ্যের ভাব পোবণ করে, 
গবনমেন্টের তাহার প্রাতি লক্ষ্য নাই। যাঁহারা এই প্রাতিষ্ঠানাট স্থাপিত করিয়া- 
1ছলেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এরূপ আঁভপ্রায় ছিল না যে, প্রাতিষ্ঠানাট একটা সেকেণ্ড 
গ্রেড কলেজে পারণত হইবে ।”-বোদ্বে ক্রানক্ল্, ২৫শে অগস্ট, ১৯৩০! 

প্রাতষ্ঠানাটতে শুধু সেকেন্ড গ্রেড কলেজের কাজ হয়, এ কথা বলা অবশ্য ঠিক 
নয়। কিয়ৎপারমাণে পোস্ট-গ্রাজুয়েট 1শক্ষাও ইহাতে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু 
ইহার বিরুদ্ধে যে তীর সমালোচনা হইয়াছে, তাহা মোটের উপর ন্যায়সঙ্গত 

একথা বলা হইতেছে না.যে, ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের চেয়ে বাঁদ্ধ ও মেধায় 
শ্রে্ঠ। ব্যর্থতার কারণ অন্য দিকে অন্বেষণ কাঁরতে হইবে। পরলোকগত মঃ 
জি. কে. গোখেল বাঁলতেন “তৃতীয় শ্রেণীর ইউরোপায় এবং প্রথম শ্রেণীর ভারতীয়দের 
সঞ্গে প্রতিযোগতা হইয়া থাকে।” 

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞান কলেজকে কেন প্রীতির চক্ষে দেখেন না, এমন কি অপ্রসন্ন 
দৃষ্টিতেই দোঁখয়া থাকেন, তাহার আর একটি কারণ এই যে, এই প্রাতিষ্ঠানাট 
সম্পর্ণরূপে ভারতবাসদের দ্বারাই প্রাতিন্ঠিত হইয়াছে । ইহা গবন্নমেন্টের কার্য 
নশতির সঙ্গে মিলে না। তাঁহাদের ধারণা এই যে, এদেশের জন্য যাহা কিছু ভাল 
তাহা সমস্তই 'মা বাপ'রুপী আমলাতল্ল গবর্নমেণ্টের দয়াতেই হইবে । 

আশুতোষকে এইরুপে ানজের চেষ্টার উপরই সম্পূর্ণরূপে ারভর কাঁরতে 
হইল। ধিশ্বাবদ্যালয়ের পরীক্ষার ফি বাবত প্রাপ্ত টাকা হইতে যাহা কিছ সামান্য 
বাঁচানো যাইত, তাহা বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরীর যল্মপাতি ইত্যাঁদর জন্য দেওয়া 
হইত। পাঁলত এবং ঘোষ বাঁত্তর বাবত উদ্বৃত্ত অর্থও 'কয়ংপাঁরমাণে এই কারে 
ব্যয় করিতে হইয়াঁছল। এই সমস্ত উপায়ে লব্ধ মোট প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা বিজ্ঞান 
কলেজের জন্য ব্যয় হইয়াছে। 

বজ্ঞান কলেজে সর্বপ্রকার আধ্নকতম ব্যবস্থা কারবার জন্য কয়েকটি নূতন 
বিভাগ খ্যালবার প্রয়োজন ছিল। রাসবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় দান এবং খয়রা 
রাজার দানে এই প্রয়োজন কিয়ংপাঁরমাণে সদ্ধ হইল। এঁ দুই দানের অর্থে 
ব্যবহারিক পদার্থাবদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান, ফাঁজক্যাল কেমিস্ট্রী এবং বেতার 
টোলিগ্রাফীী বিদ্যার অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজ্ঞান কলেজের গৃহ নির্মাণ 
কারবার সময় এই সমস্ত পাঁরকল্পনা ছিল না, সৃতরাং আমাদের স্থানাভাব হইতে- 
ছিল। অর্থাভাবে সমস্ত বিভাগে যল্নপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভাীতও পাওয়া যাইতে- 
ছিল না, সৃতরাং আশানুরূপ কাজ হইতেছিল না। | 

১৯২৬ সালে লর্ড বালফুরের সভাপাঁতিত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বাবদ্যালয়, 
কংগ্রেসের যে আঁধবেশন হয়, তাহাতে আম প্রাতনাধরূপে প্রোরত হইয়াছলাম। 



পন্চদশ পারচ্ছেদ ১৫৭, 

প্রথম দিনের আলোচনার 'বষয় 'ছিল-_-রাম্ট্র ও 'বিশ্বাবদ্যালয়'। আম এই প্রসঙ্গে 

''আম এই 'বিষয়ে কিছু বাঁলবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আস নাই। কন্তু আম 
দেখিতোঁছ যে, আমাদের হাই কাঁমশনার (তিনি আমার ভূতপূর্ব ছান্ন) অস_স্থতার 
জন্য আসতে পারেন নাই, আরও কয়েকজন সদস্য অনুপস্থিত আছেন। সেই 
কারণে আম আপনাদের সম্মুখে বন্তৃতা কাঁরতে উপাঁস্থত হইয়াছি। এখানে বন্তৃতা 
কারবার সুযোগ লাভ করা আম সৌভাগ্য বাঁলয়া মনে কার। | 

+১১১২ সালে প্রথম সাম্রাজ্য 'বশবাবিদ্যালয় কংগ্রেসে আম বন্তৃতা কারবার জন্য 
আহত হইয়াঁছলাম। সুতরাং এখানে আম নৃতন নাহ। আমার যতদুর মনে 
পড়ে, আমাদের চেয়ারম্যান মহাশয়ও সেই সময়ে কোন এক আঁধবেশনে সভাপাতিত্ব 
কাঁরয়াছিলেন। 

“আজ আমার বন্ততার প্রধান উদ্দেশ্য, বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ 
শোচনীয় হইয়াছে, তাহাই ব্যন্ত করা। আমাদের সম্মানত সভাপাঁত মহাশয় অঝ- 
ফোর্ড ও এাঁডনবার্গ দুইটি বশ্বাঁবদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। আম আশা কার, 'তাঁন 
যে সব সারগর্ভ কথা বাঁলয়াছেন, তাহা ভারত গবরন্ণমেন্ট ও বাংলা গবননমেন্ট বশেষ 

ভাবে গিবেচনা কাঁরয়া দোৌখবেন। 
“আপনারা জানেন, ১৯১৯ সালের মণ্টেগ্ চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার ভারতীয় 

[বশ্বাবদ্যালয়সমূহের অবস্থা ি ভাবে পাঁরবাতিত কাঁরয়াছে। উহার দ্বারা [িশব- 
বিদ্যালয়গ্যাঁল প্রাদেশিক প্রাতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । কাঁলকাতা 'বশবাবদ্যালয়ের 
পক্ষ হইতে যখন আমরা ভারত গবর্নমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁহারা 
আমাঁদগকে বাংলা গবর্নমেন্টের 'গনকট যাইতে বলেন; অন্যাদকে বাংলা গবর্নমেন্ট 
মেম্টনী ব্যবস্থার দোহাই দেন। সুতরাং আমরা উভয় সঙ্কটে পাঁড়য়াছি। গবেষণা- 
কার্ষের জন্য ব্যান্তগত দানের উজ্জল দৃ্টান্ত বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স। 
প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের প্রাসদ্ধ ধনী পরলোকগত মিঃ জে. এন. টাটার বরাট দানেই 
উহার প্রাতিজ্ঞা। বোম্বাই বহ7 লক্ষপাতর আবাসস্থল। যাঁদও বাংলাদেশ বহ- 
ধনীসন্তানের গর্ব কাঁরতে পারে না, তবুও সে বিষয়ে আমরা একেবারে দরিদ্র নহি । 
আমাদের বিজ্ঞান কলেজ দুইজন মহান্ভব ধনীর দানে প্রতান্তিত। প্রধানতঃ স্যার 
তারকনাথ পালিত। তান মৃত্যুর পূর্বে এজন্য ১৫ লক্ষ টাকা দান কাঁরয়া যান। 
উহা প্রায় একলক্ষ পাউণ্ডের সমান। তান আইনজীবী এবং এই দানের দ্বারা 
[তান তাঁহার সন্তানাঁদগকে তাহাদেবু প্রাপ্য অংশ হইতে বাত করিয়াছলেন, কেন 
না বাঁলতে গেলে তাঁহার সর্বস্বই তিনি বিজ্ঞান কলেজ প্রাতষ্ঠার জন্য দান করেন। 

“ভারতের অন্য একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবন তাঁহার দজ্টান্ত অনুসরণ করেন। 
“তাঁহার নাম স্যার রামাবহারী ঘোষ। তান বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রায় দেড়লক্ষ 
পাউণ্ড দান কাঁরয়া যান। ভারতা য়দের শিকট হুইতে আমরা বতদ:র সম্ভব সাহাম্য 
পাইয়াছ। তাঁহাদের দানের পারমাণ মোট প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। 

'ৃকল্তু যখনই আমরা ভারত গবরন্নমেন্ট বা বাংলা গবনমেন্টের নিকট অগ্রসর 



১৫৮ আত্মচরিত 

হই, তাঁহারা অর্থাভাবের অজৃহাত দেখান,_অথচ বড় বড় ইীষ্পারয়াল স্কীমের জন্য 
জলের মত অর্থব্যয় কারতে তাঁহাদের বাধে না। গবর্নমেন্টের এই কার্পণ্যের 
সমালোচনা বহুবার আমাকে কাঁরতে হইয়াছে । আমাদের সঙ্গে উপন্যাসের 'আঁলভার 
টুইস্টের, মত ব্যবহার করা হয়। আম আশা কার সভাপাঁত মহাশয় যে সারগভ 
বন্তুতা কাঁরয়াছেন, তাহা বেতার যোগে প্রচারিত হইবে এবং রয়টার উহা ভারতে 
প্রেরণ কারবেন; তাহা হইলে এ বন্তুতা সমস্ত সংবাদপন্রে প্রকাঁশত হইবে এবং উহা 
ভারতের সবর পাঁঠত হইবে। ভারত 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অংশ। 
সুতরাং উচ্চতর বিজ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে একই নীতি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে ও 
ভারতে কেন অনুসৃত হইবে না, তাহা আম বুঝতে অক্ষম। 

“আমি বিশেষভাবে একি তথ্যের প্রাতি সভার দৃম্টি আকর্ষণ কাঁরতেছি। এই 
ভারতীয় জাঁতি অতীতে গোঁরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ কাঁরয়াছে। ম্যাক্সমূলার 
এক স্থলে বাঁলয়াছেন যে, 'হন্দুরা যাঁদ আর কিছ: না কারয়া ইউরোপকে শুধু 
দশামক পদ্ধাত দান কাঁরত-উহা আরবীয় নহে, আরবেরা কেবল মধ্যস্থরূপে 
ইউরোপে এঁ বিদ্যা প্রচার কারয়াছেন,_তাহা হইলেও, ভারতের নিকট ইউরোপের 
খণ অসীম হইত। হিন্দুদের অন্তনিণহত মানাঁসক শান্ত যে অসাধারণ অতনতের 
স্মৃতিমান্ডিত এই স:প্রাচীন বশ্বাবদ্যালয়ের নিকট তাহা অজ্ঞাত নহে। হন্দু 
প্রাতিভা সুযোগ ও উৎসাহ লাভ কারলে কি কারতে পারে, তাহার যথেম্ট প্রমাণ 
আপনারা পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, পারাঞজঈপে, রামানূজ এবং জগদীশচন্দ্র বসুর 
নাম কারলেই যথেম্ট হইবে । তাঁহারা সকলেই এই কেমাীব্রজ বশ্বাবিদ্যালয়েই 
শিক্ষালাভ কারয়াছলেন। 

“আম মনে কার, দুইটি কারণে এখানে বন্তৃতা কারবার আমার আঁধকার আছে। 
পৃবেই বাঁলয়াছ, আমাদের সম্মানিত সভাপাঁতি মহাশয়ের নেতৃত্বে আম ইতিপূর্বে 
আর একবার বন্তৃতা কারয়াছি। দ্বিতীয়তঃ প্রায় অধশতাব্দী পূর্বে, উত্তরাণ্চলের 
প্রীসদ্ধ বিশ্বাবদ্যালয়ে (এঁডনবার্গে)ট আমি ছয় বংসর ছান্র রূপে শিক্ষালাভ কাঁরয়া- 
ছিলাম। সভাপতি মহাশয় বর্তমানে এ বিশ্বাবদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। সুতরাং 
রাসায়নিকের ভাষায় বালিতে পার, আম তাঁহার সঙ্গে দ্বাবধ বন্ধনে আবদ্ধ। 

“আমি আশা করি ভারত গবনমেন্ট অথবা বাংলা গবনমেণ্ট এখন ি*বাবদ্যালয় 
বিজ্ঞান কলেজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন। আম হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, 
বিজ্ঞান কলেজের জন্য আমরা গবর্নমেশ্টের নিকট হইতে শতকরা দুই ভাগ মান্র 
সাহায্য পাইয়াছ। অবাঁশস্ট-শতকরা ৯৮ ভাগু সাহায্য আঁসয়াছে আমাদের দেশ- 
বাসর নিকট হইতে ।* 

সং সং চে 

ভারত গবরননমেন্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া আম যাঁদ ক্ষান্ত হই, তবে 
অত্যন্ত আবচার করা হইবে। আমার স্বদেশবাসীরও এ বিষয়ে যথেম্ট দোষ। 
তাঁহাদের নিকট পুনঃ পুনঃ অর্থ সাহাষ্য চাহিয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। 



পঞ্চদশ পারচ্ছেদ | ১৫৯ 
পাঁলত ও ঘোষ তাঁহাদের সমস্ত জীবনের সাত অর্থ বিজ্ঞান ক্ষার জন্য দান 
কাঁরয়া যে মহৎ দন্টান্ত প্রদর্শন কারয়াছেন, আর কেহ বড় একটা তাহার অনুসরণ 
করেন নাই। বড় বড় ব্যবসায়ী, বাঁণক প্রভৃতির সহানুভাঁত সাধারণের 'হতার্থ 
আকৃষ্ট করা যায় নাই- বাংলাদেশের এই দুর্ভাগ্যের কথা আম অন্যত্র আলোচনা 
কারয়াছি। কিন্তু বাংলার 'শাক্ষিত সমাজও আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করেন 
নাই। শ্রেষ্ঠ আইনজশীবগণ, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্মচাঁরগণ, এ্যাকাউন্টান্ট 
জেনারেল, সেকেটারিয়েটের বড় বড় কর্মচারী, মন্ত্রী, শাসন-পাঁরষদের সদস্য, যাঁহারা 
নিরলজ্জ ভাবে বার্ধক ৬৪ হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করেন,নিজেদের ব*ব- 
বিদ্যালয়ের নিকট যাহারা বিশেষ খণী-_এ পর্ল্ত তাঁহারা কোন সাড়াই দেন নাই। 
তাঁহারা কেবল নিজেদের সোনার 'সন্দুক বোঝাই করিয়াছেন মান্র। বলাতে বিশব- 
বদ্যালয়ের যে সব ছান্ন পরজীবনে কৃতিত্ব লাভ করেন, তাঁহারা বিশবাবদ্যালয়ের 
উন্নাতির জন্য বাঁত্ত, দান প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন, এরুপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। 

আম বিজ্ঞান কলেজের কথা আর বেশী কিছু বালব না। ইহার শৈশব উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। এখন সে কৈশোরে পদার্পণ কাঁরয়াছে। আমার যুবক সহকর্মাঁ অধ্যাপক 
রামন একাই একশ(৩); এই বিজ্ঞান কলেজ যাঁদ কেবলমান্র একজন রামনকেই সাম্ট 
কাঁরত, তাহা হইলেও ইহা সার্থক হইত এবং প্রতিষ্ঠাতার আশা পূর্ণ হইত। 
(প্রাতষ্ঠাতা এখন আর ইহলোকে নাই ।) অধ্যাপক রামনের সহকমর্ট ি. এম. বস;, 
পি. এন. ঘোষ, এস. কে. মিত্র, বি. বব. রায় এবং আরও অনেকে তাঁহাদের নিজ নিজ 
আলেচ্য বিদ্যার ভান্ডারে বহু মৌলিক তত্ব দান কারয়াছেন। ফাঁলত গাঁণতে ডাঃ 
গণেশপ্রসাদ, এবং তাঁহার পরবতর্ঁ এস. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. আর. সেন এবং ডাঃ 
বি. বি. দত্ত জ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান কলেজ প্রাতিঘ্ঠার কয়েক বৎসরের মধ্যেই, নানা 

ত্রুটি ও অভাব সত্তেও, ইহার আস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই জাতীয় 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ইহার কুতত্ব ও গৌরব কম নহে। 

এই প্রুফ সংশোধন কালে (২৫শে মে, ১৯৩৭) (9597001581] 5090196/ 4১11108] 

2.910109 অর্থাৎ বার্ধক বিবরণী আমার দৃম্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই বিজ্ঞান 
কলেজে রসায়নশাস্ত্র বিভাগে ব্লমান্যয়ে যে সব অধ্যাপক ও ছান্র কৃতিত্বের সহিত 
গবেষণা কাঁরতেছেন তাঁহাদের গবেষণার বিষয় বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে দেখিয়া 
প্রীতি লাভ কারলাম। নম্নালাঁখত ব্যক্তগণের নাম পর্যায়ক্রমে উহাতে উল্লাখিত 
হইয়াছে, যথা_যোগেন্দ্রন্দ্র বর্ধন (ই'হার নাম সাত জায়গায় টাল্লাখত হইয়াছে) এবং 
প্রফল্লকুমার বসু, পালনাবহারী সরকার, কীরেশচন্দ্র গৃহ, নির্মলেন্দু রায়, নৃপেন্দ্- 
নাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, হারিশ্চন্দ্র গোস্বামী, ভবেশচন্দ্রু রায়, জগন্নাথ গৃস্ত 
ইত্যাি। 

* অধ্যাপক রামন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর্বে ইহা লেখা। 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
সময়ের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার 

সম্প্রতি কয়েক বংসর হইল, কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, আমি আমার 

শপ্রয় বিজ্ঞান ও গবেষণাগার ত্যাগ করিয়াঁছ কনা, কিংবা উভয়কেই উপেক্ষা কারতোছি 
ক না? লোকের পক্ষে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত নহে। ১৯২১ সাল হইতে 
খদ্দর প্রচার ও জাতীয় শিক্ষা 'িস্তারে আম প্রধান অংশ গ্রহণ কারয়াছি এবং 
য়ংপাঁরমাণে রাজনোৌতিক আন্দোলনের সংশ্রবেও আঁসয়াছ। আম কয়েকাঁট 
জেলা সম্মেলনের সভাপাতিত্ব কারয়াছি। তথাকাঁথত “অবনত সম্প্রদায়” কর্তৃক 
আহৃত কয়েকাঁট সম্মেলনেও সভাপতির পদ গ্রহণ কারয়াছি। এতদ্ব্যতনত, ১৯২১ 

সালের খুলনা দুরভক্ষ এবং ১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্পর্কে সেবাকার্যের 
নেতৃত্বও কয়েকবার আমাকে করিতে হইয়াছে । গত দশ বংসরে আমি ভারতের এক 
প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ কাঁরয়াছি এবং আমার ভ্রমণের পাঁরমাণ দুই 
লক্ষ মাইলের কম হইবে না। ১৯২০ সালে এবং ১৯২৬ সালে যথাক্রমে চতুর্থ ও 
পণ্চম বার 'বলাত ভ্রমণও কাঁরয়া আঁসয়াছ। 

সম্প্রতি একদল যুবকের নিকট আম সময়ের ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্বন্ধে 
বন্তৃতা কাঁর। উহাতে আম কতকটা আমার নিজের জাবনযান্রা-প্রণালনরই যেন 
সমর্থন কার। বন্তৃতায় কাব কাউপারের সেই প্রাসদ্ধ কাঁবতা(১) উদ্ধৃত করিয়া আম 

কত বেশী কাজ করিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানূষ যাঁদ ঠিক সময়ে 
ঠিক কাজ করে, তবে দশ গুণ বেশী কাজ করিতে পারে। ইংলন্ড ও ইউরোপে 
কয়েকবার ভ্রমণকালে আম যাহাতে ঠিক সকাল সাতটার মধ্যে প্রারর্ভোজন শেষ 
কাঁরতে পার, সোদনক সতর্ক দু'ন্টি রাঁখতাম। তাহার ফলে বাড়ী হইতে বাহির 
হইবার পূর্বে আমি দু একঘণ্টা অধ্যয়ন কারবার অবসর পাইতাম। পর্বে রেল- 
গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় ঝাঁকানির জন্য আম পাঁড়তে পারতাম না। কিন্তু 

সম্প্রতি এইভাবে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, আমি 
গাড়ীতে একঘণ্টাকাল অনায়াসে পড়িতে পারি। আমার ভ্রমণ-তালকা প্রস্তুত 
কারবার সময় আম প্রথমেই বড় হরফে ছাপা কতকগঁল ভাল বই বাছিয়া লই। 
আমি যখন কাঁলকাতার বাহিরে মফঃস্বলে যাই, তখন স্বভাবতঃই বহু লোক আমার 
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সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কারতে আসেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় কারতে 
হয়। কিল্তু ?দ্বপ্রহর হইতে বেলা ৩টা পযযন্তি অর্থাৎ খুব গরমের সময়, কেহ বড় 
একটা আসে না এবং সেই সময়ে আম ঘরে দরজা বন্ধ কাঁরয়া বই পাঁড়। উহাই আমার 
পক্ষে বিশ্রামের কাজ করে। কার্লাইলের ন্যায় আমও বাঁলতে পার, অধ্যয়নই 
আমার প্রধান বিশ্রাম। কার্লাইল লণ্ডনে গিয়া এমন স্থানে বাড়ী লইবার জন্য 
উৎকাণ্ঠিত হইয়াছলেন- যেখানে কেহ তাঁহাকে বিরন্ত কাঁরতে না পারে। তাঁহার 
মনোভাবের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। কার্লাইল যে এত বেশ অধ্যয়ন 
কাঁরয়াছিলেন-_-বিভিন্ন ভাষায় এমন পাশ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, 
তান 'মেনাহলের' নির্জন গৃহে বাস কারবার সুযোগ লাভ কারয়াছিলেন। তাঁহার 
চঁরিতকারের ভাষায়, লন্ডনে যাইবার পূব, “ইংলস্ড ও স্কটলণ্ডে তাঁহার সমবয়স্ক 
এমন কেহ ছিল না, যে তাঁহার মত এত বেশী পড়াশুনা করিয়াছে অথচ বাঁহজগতের 
সঙ্গে যাহার এত কম পারচয় ছিল। হাতহাস, কাব্য, দর্শনশাস্তে তান প্রগাটর্পে 
অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন। ফরাসী, জার্মান ও ইংরাজন সাঁহত্য তথা সমগ্র আধুঁনক 
সাহত্যের সম্বন্ধে তাঁহার যেমন গভশর জ্ঞান ছল, তাঁহার সমবয়স্ক আর কোন 
ব্যক্তিরই তেমন ছিল না।” 

আম আমার অধ্যরনকার্যকে পাঁবন্র বাঁলয়া মনে কার। কিন্তু ইহার" পাঁবন্রতা 
রক্ষা করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যখন কেহ অধ্যয়নানমগন আছেন, অথবা 
কোন সমস্যা গভশরভাবে চিন্তা কারতেছেন- তখন তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জল্মাইতে 
আমাদের দেশের 'াক্ষত লোকেরাও 'দ্বধা করেন না। মেকলের প্রগাঢ় অধ্যয়ন- 
স্পৃহার কথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে । “সাহিত্য আমার জীবন ও বচার- 
বাঁদ্ধকে রক্ষা কারয়াছে। সকাল পাঁচটা হইতে নয়টা পর্যন্ত তোঁহার কলকাতা 
বাস কালে) এই সময়টা আমার নজস্ব-এখনও আম এ সময়ে প্রাচীন সাহত্য 
পাঠ করিয়া থাঁক।” কন্তু এইরূপ কঠোর সাধনা আমার পক্ষে অসম্ভব । আমার 
ইচ্ছা থাকলেও এরূপ কারবার শান্ত আমার নাই। আমার ভাল ঘুম হয় না, সুতরাং 
সকালবেলা একসঙ্গে সওয়া ঘণ্টার বেশী আম পাঁড়তে পার না। 

মাধ্যাকর্ষণ তত্ব আবন্কার কারবার সময়ে নিউটন প্রায় ভাবোল্মাদ অবস্থায় 
শছলেন। যাঁদ লোকে সেই সময়ে তাঁহাকে ব্লমাগত 'বরন্ত কারিত, তবে অবস্থা কির্প 
হইত, কল্পনা করাও কঠিন। কোলারজ এ [বিষয়ে তাঁহার [িন্ত আভজ্ঞতা 'লাঁপবদ্ধ 
কাঁরয়া িয়াছেন। একসময়ে তান ভাবমুগ্ধ অবস্থায় “কুবলা খাঁ অথবা একটি 

স্বপ্নদৃশ্য? নামক প্রাঁসদ্ধ কাবতার দুই তিনশত ছন্র মনে মনে রচনা করেন। তন্দ্রা 
হইতে জাঁগিয়া তান কাগজে সেই ছন্রগৃলি 'লাপিবদ্ধ কাঁরতোঁছলেন, এমন সময় 
অনা কাজে তাঁহার ডাক গাঁড়ল এবং সেজন্য তাঁহাকে একঘন্টারও আঁধক সময় ব্যয় 
কাঁরতে হইল । 'ফারবার সময় 'লাঁখতে বাঁসয়া তান দেখেন যে, স্বপ্নের কথা 
তাঁহাব মান্র অস্পম্টভাবে মনে আছে। এমার্সন গভশর ক্ষোভের সঙ্গে বাঁলয়াঁছলেন 
“সময় সময় সমস্ত পাঁথবী যেন বড়যন্দ কারয়া তোমাকে তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে বন্দী 
কাঁরয়া রাখিতে চায় ।......এই সব প্রবণ্চিত এবং প্রবণ্ণনাকারী লোকের মন জোগাইয়া 
৯১ ৃ 
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চাঁলও না। তাহাঁদগকে বল-হে পিতা, হে মাতা, হে পত্রী, হে জাতা, হো বন্ধ, 
আম তোমাদের সঙ্গে এতাঁদন মিথ্যা মায়াময় জীবন যাপন কাঁরয়াছ। এখন হইতে 
আম কেবল সত্যকেই অনুসরণ কারব।৮৫২) 

লোকে যেরূপ অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহারই সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়, 
বৃথা উত্তোজত বা 'বরন্ত হইয়া লাভ নাই। বহুলোক আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাং 
কাঁরতে আসেন। ইত্হাদের মধ্যে আঁধকাংশই যুবক। তাঁহারা আমার নিকট নানা 
বিষয়ের সংবাদ ও পরামর্শ চান। 'কর্ুপে জশীবকা সংগ্রহ কাঁরবেন, সেজন্যও 
উপদেশ চাহেন। ইহার উপর ভারতের সমস্ত অণ্চল হইতে আমার নিকট বহু 
[চাঠপন্র আসে এবং পন্রলেখকেরা অনেক সময় উত্তর আদায় না কাঁরয়া ছাড়েন না। 

আম ইহার জন্য আভযোগ কার না, কেননা আম জান, নানাদকে আম যে সব 
কাজে হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছ, তাহার ফলেই এইভাবে আমাকে কিছু সময় ব্যয় কারতে 
হয়। আম যথাসাধ্য প্রস্নভাবেই এ সব সহ্য কার এবং আমার আদর্শ মার্কাস 
অরোলয়াসের নশীতি অনুসরণ কাঁরতে চেম্টা কার। চত্তের সমতা বা প্রশান্তি 

মধ্যে সমাহত চিত্তে বাঁসয়া যে সব 'চন্তা 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া 'গিয়াছেন, তাহা এখনও 
আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে। 

আমি আমার যুবক বম্ধুদগকে বেঞ্জামন ফ্রাঙ্কীলনের 'আত্মচরিত' পাঠ কারতে 
অনুরোধ কার। ফ্রা্কীলন গরীবের ছেলে ছিলেন, তাঁহাকে ছাপাখানায় শিক্ষা- 
নবিসরূপে কঠোর পাঁরশ্রম কাঁরয়া অর্থোপার্জন কাঁরতে হইত। তান বিদ্যালয়ে 
অতি সামান্য লেখাপড়ার সুযোগই পাইয়াছিলেন, কেননা দশ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে 
পিতার কাজে সাহায্য কাঁরতে হইয়াছিল। তাঁহার তা সাবান ও মোমবাতির কাজ 
কারতেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কালন নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিাখয়াছিলেন। তিনি 
তাঁহার ঘরে বাঁসয়া রান্রর আঁধকাংশ সময়ই পাঁড়য়া কাটাইতেন, কেননা অনেক 
সময় তিনি সন্ধ্যাবেলা বই ধার কারয়া আনিতেন এবং সকালবেলা তাহা ফেরত 
দিতেন। ছাপাখানার কাজ শেষ কাঁরয়া যেটুকু অবসর পাইতেন, ক্রাঙ্কালন সে সময় 
পাঁড়তেন। ক্রমে ক্রমে ফ্রাঙ্কলিন মুদ্রাকররূপে সাফল্যলাভ কারলেন। জনৈক বন্ধু 
বাঁলয়াছলেন-_“ফ্রাঙ্ফলিনের পাঁরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসাধারণ ছিল। আম যখন 
ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতাম, দেখতাম ফ্রাঙ্কালন কাজ কাঁরতেছেন; সকালে 

কাঁরতেন।” ফ্লাগ্কালন নিজের চেম্টার পরে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা ও পরণক্ষা 
করেন এবং বদ্যুংপাঁরচালকের €14810175 ০০:0৫০6০) আঁবচ্কর্তার্পে তিনি 

ৃ হর বসল ররর জার নার হনাজেল 
না।..তাঁন যে ইহাতে কিরূপ ক্রুদ্ধ হন, তাহা রসাটোর একাঁট বর্ণনায় বুঝা যায়। তাঁহার 
মেসোলিনশর) [লিখিবার টোবলের উপর ২০ রাউন্ডের একটি বড় িভলভার এবং একথাঁন 
চকচকে ধারালো বড় ছু থাকে। কালির আধারের উপর একি ছোট [রিভলভার থাকে। * * 
“কেহই এখানে আসিতে পাবে না, যাঁদ কেহ আসে তাহাকে গল্লি কারয়া মারিব।, 
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ইউরোপাঁয় বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে প্রাসদ্ধ হইয়া আছেন। পেনাসলভোনয়ার এই প্রাসম্ধ 
রাজনশীতিজ্কের জীবনের কার্যাবলী সম্বন্ধে এখানে বেশী কিছ বাঁলবার প্রয়োজন 
'নাই। সকলেই জানেন, তাঁহার অসাধারণ রাজনোৌতিক কৌশল ও বাঁদ্ধ-বলেই 
আমোরকার স্বাধীনতাসংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে শেষ হইয়াছল। 

ফ্রাঙ্কীলিন ির্পে জীবনের 'বাঁবধ কার্ষক্ষেত্রে এমন সাফল্য লাভ করেন, তাহার 
মূলমন্ত্র তাঁহার নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। “আমার প্রত্যেকাট কাজের জন্য 
সময় 'নার্দস্ট থাকিত এবং সেই শৃঙ্খলা অনুসারে আম কাজ কাঁরতাম।” 

ফ্রাকলিনের দৈনান্দন কার্য-প্রণালী 

সকাল &টা ঘুম হইতে ওঠা, হাত মূখ ধোওয়া, 
প্রন-_ আজ আম ক ভাল ৬টা পোশাক পরা। (০৬৩০1 £০০৫- 

কাজ করিব? ৭্টা 11955 !) ধদবসের কার্য সম্বন্ধে চিন্তা 

করা এবং সংকল্প 'স্থর করা। বর্ত- 

মানের কার্য ও প্রাতর্ভোজন 
৮টা 
৯টা 

১০টা কার্য 
১১টা 
১২টা অধ্যয়ন, হিসাব পরাক্ষা এবং 

দবপ্রহর ১টা মধ্যাহছভোজন 
২্টা 

অপরাহু ৩টা কার্য 
টা 
&টা 

সন্ধ্যা ৬টা জিনিসপন্তর যথাস্থানে রাখা । সান্ধ্য- 
ভোজন। সংগীত ও ধবশ্রাম অথবা 

কথাবার্তা, দিনের কার্যাবলী সম্বন্ধে 
৯টা শচন্তা করা 

১০টা 
১১টা 
১২টা 

রান্রি ১টা নিদ্রা 
টা 
৩টা* 

৪টা 
আমার নিজের কথা বাল। আমার ডায়েরীর কিয়দংশ উদ্ধৃত কারিয়া দেখাইব, 

কিরূপে আমি আমার কাজগুি কাঁর। 
১৫ই জুন, ১৯২০ 

সকাল ৭--৮ইটা- কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল পাঠ; ১৯--১২টা_ লেবরে- 
টরীতে গমন; ১ই ২ইটা- পুনরায় লেবরেটরশতে গমন। মোটরে কারয়া পটার 
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কারখানায় যাই; ৪ইটায় 'ফাঁরয়া আঁস। পুনরায় লেবরেটরশ দোখ ৫-_৬টা__জোলা 
'লাখত গ্রল্থ 'মানি' 00065) | ৬-১৫-_-৭ইটা_ সিটি কলেজ কাউন্সিল সভা । 
৮--৯ইটা_ ময়দান ক্লাব। 

১২ই নবেম্বর, ১৯২১ 

সকাল-টেইন িখিত ইংরাজখ সাহত্যের ইীতিহাস পাঠ। ৯টা_ লেবরেটরাঁ। 
স্টীম ন্যাঁভগেশান কোম্পানর এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ। একটু পরে বেঙ্গল 
কোঁমক্যালের ম্যানেজারের সঙ্গে গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ। একাঁট খণের বন্দোবস্ত 
করা। পটারী ওয়ার্কসের ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অপরাহে লেবরেটরী। বেঙ্গল 
কেমিক্যালের িরেক্ররদের সভা-_খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা । 

৪ঠা জুন, ১৯৯২২ 

বহাবষয়ে মনোযোগ দিবার ক্ষমতাই আমার একটা দৌর্বল্যবশেষ। সকালবেলা 
_কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল (এ্রাপ্রল সংখ্যা) পাঠ, তারপর মডার্ন িভিউ-এ 
লাঁহড়ীর "ফস্ক্যাল পাঁলাঁস' এবং কালিদাস নাগের 'মালয়েরের 'ত্রশতবাঁর্কণ' 
প্রবন্ধ। শেষোস্ত প্রবন্ধ পাঁড়য়া মুগ্ধ হইলাম । 

২৫শে জুন, ১৯২২ 

খুলনা দক্ষ সংক্রান্ত সেবাকার্যে এবং চরকা প্রচারে গত বংসর হইতে আমা 

পারশ্রম বাড়িরা গিয়াছে। কিন্তু মনের মত কাজ পাইলে, পাঁরশ্রমেও আনন্দ হয়। 

| ৩১শে অগস্ট, ১৯২২. 

াকভাবে জীবন যাপন কাঁরতোঁছ! আমার সকালবেলার সময়ের উপরও লোকে 
আল্রমণ করে। অজঙ্র দর্শক ও ছাত্রের দল আমার নিকটে নান্ম কাজে আসে। বলা 
বাহুল্য, আম কোন আপাতত কারতে পার না। খদ্দর প্রচারের কাজে পারশ্রম 
বাঁড়য়া গিয়াছে। তারপর পটার কারখানা এবং বঙ্গলক্ষয়ী মিলের সভা । 

৬ই অক্টোবর, ১৯২২ 

বাংলাদেশ পুনর্বার ভীষণ দুর্গাতর কবলে- উত্তরবঙ্গে প্লাবন; আমাকে আবার 
সেবাকার্ষের ব্যবস্থা কারতে হইবে, যাঁদও এ কার্য আমার সাধ্যের আঁতারন্ত। তৎ- 
সত্বেও গবেষণাকার্য বেশ চলিতেছে, বোধ হয় এরুপ সফল পূর্বেও কখন লাভ 
কার নাই। 

খশম্টজল্মাদন, ১৯২২ 

প্ল্যাঁটনাম সম্বন্ধে গবেষণা লেবরেটরীর কাজ পূরাদমে চাঁলতেছে। দুইট 
মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রস্তুত। আরও দুইটির উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। 
বন্যাসেবাকার্ষের ভার 'কছু হাস হইয়াছে; সেইজন্য লেবরেটরার কাজ খুব 
চঁলিতেছে। উৎসাহ প7ুরামান্রায় আছে। 
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২৭শে 'ডসেম্বর, ১৯২২ 

কয়েকদিন হইল অনিদ্রারোগে ভুঁগতোঁছ। অভিযোগ কাঁরয়া লাভ নাই, সহ্য 
কারতেই হইবে । হাক্সলির 00700%675 1555859 পাঁড়তোছ-চত্তাকর্ষক ও 

আনন্দদায়ক | 

৪ঠা মার্চ ১৯২৩ 

নানা কাজের গোলমালে রসায়নশাস্ত্রের প্রাতি মনোযোগ দিতে পার নাই। 
সকালবেলা কোঁমক্যাল সোসাইটির জার্নাল পাঁড়লাম; যুদ্ধের পর ইংরাজ 
বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ধাতে আসিতেছে । অন্য পক্ষে আমাদের জাতির নিশ্চেম্টতা 
ও অবসাদ গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ। 

৪ঠা এপ্রল, ১৯২৩ 

+[081588 01 (009101507%” -র বার্ধক বিবরণীতে (১৯২২) “ঘোষের নিয়মের 

আলোচনা িতৃস্নেহাপিন্ত মন লইয়াই পাঁড়য়াছি। 

২৮শে অগস্ট, ১৯৩১ 

সকাল ৬-৪৫& হইতে ৯টা- অধ্যয়ন 
৯টা--৯ইটা_ সংবাদপত্র 
৯ই_হইতে ১০টা__ সৃতাকাটা 
১০টা-_-১১-৪৫-- লেবরেটরী, সঙ্গে সথ্ে 

বন্যা-সেবাকার্যে মনোযোগদান। অসংখ্য পন্র, টেলিগ্রাম, দলে দলে স্কুলের ছান্র এবং 
অন্যান্য বহু দাতা সাহায্য কারতেছেন। 

আহার ও বিশ্রাম_-১২টা_-১ইটা। ১ইটার সময় ভবানীপুরে গেলাম। পদ্ম- 
পুকুর ও সাউথ স্বার্বন স্কুলের ক্লাসে ঘুরিয়া ছান্রাদগকে তাহাদের সাহায্যের জন্য 
ধন্যবাদ দিলাম এবং আরও সাহায্য সংগ্রহ কারবার জন্য উৎসাহত করিলাম । 
আশুতোষ কলেজে গিয়া ৩-১৫ মিনিটের সময় খোলা প্রাঙ্গণে একটি সভায় বন্তুতা 
কাঁরলাম। ৩-৪৫ মিনিটের সময় ফিরিয়া আঁসলাম। ৪টা-_€টা_ বিশ্রাম অর্থাং 
'কুমওয়েল'এর জীবনী পাঁড়লাম। &-৩০টায় মহাত্মাজীর নিকট তাঁহার সাফল্য 
কামনা করিয়া তার কারলাম। তার পরেই “শক্ষা-মান্দরে” গিয়া উদ্বোধন কার্য 
সম্পন্ন করিলাম । 

৭টায় ময়দানে যাই এবং রাঁন্র সাড়ে আটটা পরন্তি থাঁক। দেখা গিয়াছে, বহু 
প্রাসদ্ধ ব্যান্ত(৩) এবং গ্রল্থকার ১০। ১৫ ঘণ্টা অক্লান্তভাবে কাজ করেন, তারপর 

(৩) কাঁব মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজে থাকবার সময় ৫১৮৪৮--৫৬) তাঁহার দৌনক কার্ষ- 
০8785 স্কুলের ছান্রের চেয়েও আমার জীবন পারশ্রমপূর্ণ। 
আমার কার্ধতাঁলকা ৬--৮ হিব্রু; ৮-১২ স্কুল; ১২-২ গ্রীক; ২--৫ তেলেগু ও সংস্কৃত; 
$--৭ লাঁটন; ৭--১০ ইংরাজশ। মাতৃভাষার উন্নীত সাধনের মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আদ ি 
্রদ্তুত হইতেছি না? ষোগীন্দ্র বস্ কৃত জীবনী, ১৬৪ পৃঃ)। 
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আবার কিছ-কাল 'নাক্ষিয় হইয়া বাঁসয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ সাময়িক উত্তেজনা- 
বশে কাজ করা আমার পক্ষে কোনাঁদনই প্রীতপদ নহে। আমি যাহা কিছ; 
কারয়াছি, ধীরে ধারে নিয়ামত পারিশ্রমের দ্বারাই করিয়াছ। গল্পের কচ্ছপ 

গভশর বিষয়ে অধ্যয়ন বা রচনা, অনেকদিন আমি খুব সকালেই শেষ করিয়াছ-_যে 
সময়ে যুবকেরা সৃতস্ত শয্যা ত্যাগ কারয়া উাঠবার মত শান্ত সণ্টার করিতে পারেন 
না। আম সাধারণতঃ ৫টার সময় উঠি- তারপর দ্রুতপদে একট; ভ্রমণ এবং কিছ 
লঘ্ জলযোগের পর ৬টার সময় পাঁড়তে বাঁস। | 

গ্রন্থ নির্বাচন সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলিলে অপ্রাসাঁঙ্ক হইবে না। 
অল্প লোকই কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া পড়েন। তাঁহারা হাতের কাছে যে-কোন 
ৰই পান, টানিয়া লইয়া পড়েন। এইরু্প অধ্যয়নের দ্বারা মানাঁসক উল্নাত হয় না। 

রেলযান্রীরা প্রায়ই স্টেশনের বুকস্টলে যাইয়া একখানা বাজে নভেল িনিয়া 
পাঁড়তে আরম্ভ করেন_ বইয়ের চাণ্টল্যকর ঘটনাবলী পাঁড়য়াই প্রধানতঃ তাঁহারা 
আনন্দলাভ করেন। স্কট, িকেনসু, থ্যাকারে, ভিক্টর হুগো, টুর্গোনভ, টলস্টয় 
প্রভীতি প্রাসদ্ধ লেখকদের উপন্যাস পাঁড়য়া অবশ্য লাভ আছে। কন্তু আঁধকাংশ 
সময় কেবলই উপন্যাস পাঁড়লে, গভীর বিষয় অধ্যয়ন কারবার শান্ত হ্রাস পায়। 
বিশ্রামের সময়েই লঘু সাহত্য পাঠ করা উচিত। গত পাঁচ বৎসরে ভাল উপন্যাস 
অপেক্ষা ইতিহাস ও জাঁবনচারতই আম বেশী পাঁড়য়াছ এবং তাহার ফলে উপন্যাস 
পাঠের উপর আমার এখন কতকটা বিরাগ জন্মিয়াছে। কোন নৃতন পুস্তক আম 
গভবরভাবেই পান করিতে আরম্ভ কাঁর। যাঁহাকে দূর হইতে সসম্দ্রমে দেখিয়াছি, 
তাঁহার সঞ্গে সাক্ষাৎ পাঁরচয় করিতে হইলে মনে যেমন উত্তেজনার ভাব আসে, নূতন 
গ্রন্থ পাঁড়বার সময়ে আমারও মনের ভাব সেইরুপ হয়। উদ্দেশ্যহনভাবে পাঁড়তে 
আম ভালবাস না, বস্তুতঃ আমার অধ্যয়ন অল্প সঁমার মধ্যে আবদ্ধ। অনেক সময় 
আমার প্রিয় গ্রন্থগাীল আম পুনঃ পুনঃ পাঠ করি। | 

হ্যাল্ডেন বলেন, “আম শাঁখয়াঁছ যে, কোন বই যাঁদ পড়ার যোগ্য হয়, তবে 
উহা ভাল করিয়া পাঁড়য়া উহার মতামত আয়ত্ত কাঁরতে হইবে । তাহাতে আর একাঁট 
লাভ হয়, পাঁড়বার বইয়ের সংখ্যাও হাস হয়।” (আত্মচারত, ১৯ পৃ) 

স্পেন্সারের প্রসঙ্গে মার্লও এই কথা অল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে বাঁলয়াছেন,_ 
“একটা প্রচালত অভ্যাস তিনি কোনাঁদনই মানিতেন না, তান কোন বই পাঁড়তেন 
না। যান কোন নৃতন মত প্রচার করিতে চান, তাঁহার পক্ষে ইহার কিছ: প্রয়োজনীয়তা 
আছে, সন্দেহ নাই। অনেক লোক বই পাঁড়গ্লা নিজেদের স্বাতন্ল্য হারাইয়া ফেলেন। 
তাঁহারা দেখেন যে সব কথাই বলা হইয়াছে, নূতন কিছু বাঁলবার নাই। প্যাস্কাল, 
ডেকার্ট, রূসো প্রভৃতির মত “অজ্ঞ লোক' যাহারা খুব কম বই-ই পাঁড়য়াছেন, কিন্তু 
চিন্তা কাঁরয়াছেন বেশশ, নৃতন কথা বাঁলবার যাঁহাদের সাহস ছিল বেশন, তাঁহারাই 
জগৎকে পাঁরচাঁলত কাঁরয়াছেন।” (মার্লর স্মৃতিকথা)। 

গোজ্ডস্মথের 'ভাইকার অব্ ওয়েকাঁফজ্ড'-এর প্রাতি আমার আকর্ষণের কথা 
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পূবেই বাঁলয়াছি। ইহার চরিন্রগুলি কি মানাঁবকতায় পূর্ণ! উনাবংশ শতাব্দীর 
দুইজন প্রাসদ্ধ লেখক এই বইয়ের ভূয়সন প্রশংসা কাঁরয়াছেন। স্কট বলেন,_ 
“ভাইকার অব্ ওয়েকফিল্ড আমার যৌবনে ও পাঁরিণত বয়সে পাঁড়, পুনঃ প্দনঃ ইহার 
শরণ লই এবং যে লেখক মানবপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের এমন সহানুভাঁতিসম্পন্ন 
কাঁরয়া তোলেন, তাঁহার স্মৃতির প্রাত স্বভাবতই শ্রদ্ধা হয়।” গ্েটে বলেন,-“তরুণ 
বয়সে আমার মন যখন গাঁঠত হইয়া উঠিতেছিল, তখন এই বই আমার মনের উপর 
কি অসাম প্রভাব বিস্তার কারতোছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইহার 
মাঁজতর্চপ্রসৃত শ্লেষ ও 'বদ্রূপ, মানবচারন্রের ন্রুটি ও দুর্বলতার প্রাত উদার 
সহানুভূতি, সর্বপ্রকার বিপদের মধ্যে শান্তভাব, সমস্ত বৌচিন্র্য ও পাঁরবর্তনের মধ্যে 
চিত্তের সমতা এবং উহার আনুষাঙ্গক গুণাবলী হইতে আম যথেষ্ট শিক্ষা 
পাইয়াছিলাম।” 

অনেক পুস্তককনট আছেন, মেকলে তাঁহাদের বলেন--মাস্তিজ্ক-বিলাসীর দল?। 
ইত্হারা একটির পর একটি কাঁরয়া পুস্তক পাঠ শেষ করেন, কিন্তু গ্রন্থের আলোচ্য 
বিষয় সম্বন্ধে কখনও চিন্তা বা আলোচনা করেন না। ফলে এইসব গ্রল্থকীট শশঘ্রই 
তাঁহাদের চিন্তাশান্ত হারাইয়া ফেলেন। তাঁহাদের কেবল লক্ষা, কতকগ্ীল বই 
পাঁড়বেন, আর কোন বষয়ে "চন্তা কারবার সময় তাঁহাদের নাই। 

এইখানে আমার একাঁট ব্যান্তগত আঁভিজ্ঞতার কথা বাঁলব। ১৯২০ সালে লম্ডনে 
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৮০৪০০ বা সন্ধির অর্থনৌতিক পাঁরণাম' নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ কাঁর। 
সান্ধশর্তের ফলে জার্মানির নিকট কঠোরভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার যে ব্যবস্থা 
হইয়াছিল, তাহা হাস না কারলে, কেবল মধ্য ইউরোপ নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও 
আমোরকার যে অসীম আর্ক দুর্গাতি ঘাঁটবে, গ্রল্থকার ভবিষ্যতদশর্ট খাঁষর 
দৃঁম্টিতেই তাহা দেখিয়াঁছলেন। পুস্তকের এই অংশের প্রুফ যখন আমি সংশোধন 
কারতেছি (এাঁপ্রল, ১৯৩২), আঁম দেখতেছি কেন্সের ভাবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে 
ফাঁলয়াছে। পরে আম পুনর্বার এ পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঁড়য়াছি। 

_ কেবল সময় কাটাইবার জন্য নয়, জীবনের আনন্দ বৃদ্ধি কারবার জন্যও প্রত্যেকের 
রুচি অনূযায়ী একটা আনুষাঁঙ্গক কাজ বা 'বাতিক' (199) থাকা চাই। যাঁহারা 
অবসর বিনোদনের উপায় রূপে বিজ্ঞানচর্চ করিয়া জ্ঞানের পারিধ বৃদ্ধি করিয়াছেন, 
এমন কতকগৃদল লোকের নাম করা যাইতে পারে, যথা- ল্যাভোয়াসিয়ার, 'প্রস্টলে, 
শশলে এবং ক্যাভেনাঁডশ। ডায়োক্রাশয়ান এবং ওয়াশিংটন কারযময় জীবন হইতে 
অবসর লইয়া বৃদ্ধবয়সে পল্লশজীবনের নিজনিতায় কৃঁষিকার্য কাঁরয়া সময় কাটাইতেন। 
গ্যারবাল্ডও এরুপ কাঁরতেন। ' অন্য অনেকে, মানব-হিতে, রুগৃণ ও দারদ্রের দুঃখ- 
মোচনে এবং অন্যান্য নানারুপ সমাজসেবায় আনন্দ অনুভব কাঁরয়াছেন। কেহ কেহ 
বা শিল্পকলা- ষথা সঙ্গীত, চিন্রাবিদ্যা প্রভৃতির চর্চায় সময় কাটাইয়াছেন। এ-বিষয়ে 
কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, লোকের রুচির উপর ইহা নির্ভর করে। কথায় বলে_ 
অলস মন, শয়তানের আন্ডা। যেসব কাজের কথা উল্লেখ কারলাম, তরল আমোদ- 
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প্রমোদ হইতে আত্মরক্ষা কারবার উহাই শ্রেম্ঠ উপায়। 'আত্মন্যেব চ সন্তুস্টঃ-_ অর্থাৎ 
নিজের মধ্যে নিজেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত। 

অন্যের উপর যতই নির্ভর করা যায়, দুঃখ ততই বৃদ্ধি পায়। আঁধকাংশ লোক 
দিনের কাজকর্ম শেষ হইলে, ক্লাবের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
আড্ডায় গঞ্প কাঁরয়া সময় কাটায়। তাহারা সময়কে বধ করে বাঁললেই ঠিক হয়। 
সর্বোপাঁর, সন্তোষ অভ্যাস কাঁরতে হইবে। বাল্যকালে এডসনের প্রবন্ধে পাঁড়য়া- 
িলাম-“আমোদ অপেক্ষা আনন্দই আম শচরাদন বেশী পছন্দ করি।» আনন্দ 
জীবনের চক্রে যেন তৈলের ন্যায় কাজ করে। এমন সব লোক আছে, সামান্য কারণেই 
যাহাদের মেজাজ চটিয়া যায়। তুচ্ছ কারণে বিরন্ত ও রুদ্ধ হইয়া উঠে। এই সমস্ত 
লোক সর্বদাই দুঃখ পায়। যাহারা আপ্রয় ব্যাপার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, 
তাহাদের সৌভাগ্য আম কামনা কার, অন্যের মনোভাব সম্বন্ধে সব সময়ে ভাল 

দিকটাই দোখতে হয়। ঈর্ধাকে পারহার কারতে হইবে, ঈর্ষা লোকের জাবনাঁশাস্ত 
নম্ট করে। যাহাকে ঈর্ষা করা যায়, তাহার কোন ক্ষাতি হয় না, কন্তু যে ঈর্ধা করে, 
তাহার হদয় দগ্ধ হয়। হিংসা ও বিদ্বেষ মনের সন্তোষ নম্ট করে। আর মনের 

সত্গে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে অন্যের প্রাতি ?হংসা করে, সে ভুলিয়া যায় যে তাহাতে 
তাহার 'নাজের মনের শান্তিও দূর হয়। 

“মল বলেন, বৈষাঁয়ক কার্ধের অভ্যাস সাহত্য-চর্চার উপর যথেষ্ট প্রভাব বস্তার 
করে, ইহাতে শান্ত বাদ্ধ পায়। তাহার (মলের) তরূণ বয়সের আভজ্ঞতা এই যে, 
সমস্ত দিনের কাজের পর দুই ঘণ্টায় অনেক বেশন সাহত্যসেবা কারতে পারতেন; 
যখন তান প্রচুর অবসর লইয়া সাহত্যচ্চা করিতে বাঁসতেন, তখন তেমন বেশী 
দূর অগ্রসর হইতে পারতেন না। বৈষয়িক কার্যের সঙ্গে সাহত্যচর্চার সমন্বয়ের 
প্রাসদ্ধ দ্টান্ত বেজহটের জীবন। গগিবন বাঁলতেন যে, শীতকালে লণ্ডনসমাজ ও 
পার্লামেন্টের কর্মচণ্চল জবনের মধ্যে তানি আঁধক মানাঁসক শান্ত অনুভব কাঁরতেন, 
রচনাকার্য তাঁহার পক্ষে বেশী সহজ হইত। গ্রোট প্রাতাঁদন তাঁহার £গ্রীসের ইতিহাস' 
1লাখবার জন্য আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় কারতেন, দুই খণ্ড গ্রন্থ বাহর হইবার পর্বে 
ব্যাত্কের কাজে তাঁহাকে কঠোর পাঁরশ্রম কারতে হইত। আমাদের সমসামায়ক জনৈক 
লোকপ্রিয় গপন্যাসক ডাকঘরের কর্মচারী 'িলেন। প্রত্যহ সকাল বেলা ৫টা-৬টার 

বাঁসতেন।” মোর স্মৃতি-কথা, প্রথম খন্ড, ১২৫ পৃঃ) 

বৈষাঁয়ক কার্যে কঠোর পাঁরশ্রম করিয়াও কিরুপে সাহিত্য সেবা এবং বিদ্যান্- 
শলন করা যায়, তাহার প্রকৃষ্ট দষ্টান্ত, গ্রীসের ইতিহাসের প্রাসিদ্ধ গ্রন্থকার জর্জ 
গ্রোটের জীবন। দশ বৎসর বয়সে তান চার্টার হাউসে" ভার্ত হন এবং ১৬ বংসর 
বয়সে তাঁহার 'পতা তাঁহাকে ব্যাঙ্কে শিক্ষানীবস নিযুস্ত করেন। গ্রোটের 'বিদ্যাচর্চার 
প্রতি তাঁহার পিতার একটা অবজ্ঞার ভাবই ছিল। তান ব্যাঙ্কে ৩২ বংসর কাজ 
করেন এবং ১৮৩০ সালে উহার প্রধান কর্মকর্তা হন। কিল্তু এই কার্ধব্যস্ততার 
মধ্যেও তান অবসর সময়ে নিয়ামত ভাবে সাহত্যসেবা ও রাজনীতি আলোচনা 
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কারতেন। ১৮৪৩ সালে ব্যাঙ্ক হইতে অবসর গ্রহণের পর 'তাঁন তাঁহার গ্রশসের 
ইাঁতহাস (১২ খণ্ড) শেষ করেন বটে; কিন্তু ১৮২২ সালেই তান এ গ্রন্থ লাখবার 
সংকল্প করেন এবং বরাবর উহার জন্য অধ্যয়ন ও মালমসলা সংগ্রহকার্ধে িস্ত 
ছিলেন। গ্রোট নূতন লণ্ডন বিশ্বাবদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক। তান 
কয়েক বংসর পাললামেন্টের সদস্যও ছিলেন। 

আমার নিজের আভজ্ঞতা হইতেই জান যে, যাহারা কাজের লোক, তাহাদের 
সময়ের অভাব হয় না। যাহারা অলস, যাহাদের কাজে শৃঙ্খলা নাই, তাহারাই কেবল 
দৈনান্দিন কাজে বা কোন জরুরী কাজের জন্য সময়ের অভাবের কথা বলে। 

ক্রমওয়েল ১৬৫০ খনীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর ডানবারের যুদ্ধ পাঁরচালনা করেন। 
সমস্ত দিন যুদ্ধ কাঁরয়াও পলাতক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাটে। “পরাদন 
৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে লর্ড জেনারেল ক্রেমওয়েল) বসিয়া পর পর সাতখানি পন্ 
লেখেন। তাহার মধ্যে একখান স্পীকার লেন্খলের নিকট আট পৃচ্ঠাব্যাপশ 
ডেস্প্যাচ। আর একখানি তাঁহার পপ্রয়তমা পত্রী এীলজাবেথের 'নকট এবং 
তৃতীয়খান পপ্রয় ভ্রাতা" রিচার্ড মেয়রের নিকট । রিচার্ড মেয়র ক্লমওয়েলের পৃন্রের 
*বশুর বা বৈবাহক িলেন। ক্রেমওয়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৯-২৫ পৃঃ) 

১৬৫১ খএঃ ৩রা সেপ্টেম্বর ওরস্টারের যুদ্ধ হয়। ক্লমওয়েল স্বয়ং যুদ্ধ 
পাঁরচালনা করেন। সমস্ত দিন স্কচেরা ভীষণ যুদ্ধ করে। ক্লমওয়েল রণক্ষেত্র 
নিজের জাঁবন 'বিপন্ন করিয়া সৈন্চালনা করেন। ৪1& ঘণ্টা তুমুল সংগ্রাম হয়। 

এ 'দন রান্র ১০টার সময় হঠাৎ যুদ্ধ-বিরতির পরই ক্লমওয়েল স্পীকার 
লেন্থলকে যুদ্ধের একাঁট বর্ণনা প্রেরথ করেন। “আম ক্লান্ত, লাখতে ইচ্ছা 
হইতেছে না, তব আপনাকে এই বিবরণ প্রেরণ করা কর্তব্য বোধ কাঁরতোছ।” 
(৩২৫৬--৩২৯ পঃ) 

আম উপরোক্ত দ্টান্তগুলির দ্বারা ইহাই দেখাইতে চেষ্টা কাঁরয়াছ যে, মহৎ 
ব্যান্তদের সংযম-শান্ত ও আত্মসমাহত ভাব অসাধারণ; তাঁহাদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে 
নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে, এবং সেই জন্যই তাঁহারা বহু বিষয়ে মন দিতে পারেন 
ও সব কাজই সসম্পন্ন কাঁরতে পারেন। কার্লাইল বীর-উপাসক ছিলেন। তিনি 
ক্লমওয়েলকে বাঁলয়াছেন, 'ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা মহৎ চরিত্র এ বিষয়ে অবশ্য 
মতভেদ থাকিতে পারে। জনৈক প্রাসদ্ধ কাব বাঁলয়াছেন, “ক্রমওয়েল তাহার দেশ- 
বাস+র রন্তুপাতের কলঙ্ক হইতে মুস্ত ছিলেন না।” 

আর একটি দম্টান্ত দেই। মৃস্তাক্া কামাল পাশার স্বদেশবাঁসগণ তাঁহাকে নব্য 
তুরস্কের রক্ষাকর্তা বাঁলয়া পূজা করেন। কামাল পাশা একাধারে যোদ্ধা, রাজনীতিক, 
সমাজ-সংস্কারক। তান আঙ্গোরা সম্পর্কে সমস্ত কাজই কারবার সময় পান, 
মন্দের সঙ্গে সমস্ত গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহাঁদগকে কার্যে 
অনুপ্রাণত করেন। তাঁহার বহমুখী কার্যশন্তির গ্প্ত রহস্য কিঃ মস গ্রেস, 
এলিসন সেই কথাটি সংক্ষেপে বালয়াছেন :-_“মোস্তাফা কামাল পাশার মনঃসংযোগ- 
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শাল্ত অসাধারণ। 'তনি মূহূর্তের মধ্যে যে কোন বিষয়ে মন 'দিতে পারেন এবং সেই 
সময়ে পূর্ব মূহূর্তের সমগ্র চিন্তা ভুলিয়া যান।” (বর্তমান তুরস্ক, ১৮ পৃ) 

আর একাঁটি জীবন্ত দণ্টান্ত দিতোছ, 'তান প্রেম ও আহংসা সংগ্রামের মূর্ত 
বিগ্রহ । মহাত্মা গান্ধীর কর্মশৃঙ্খলা ও সময়ান্বার্ততা অসাধারণ, তানি গুরূতর 
বষয় সম্পর্কে বড়লাট ও স্বরাষ্ট্র সাঁচবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কাঁরতেছেন, পণ্ন 

আসতেছে । বহুলোক 'বাভন্ন প্রয়োজনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতেছে; তান 
তাহাদের কথা শাঁনতেছেন, ইয়ং ইপ্ডিয়া'র জন্য প্রবন্ধ 'লাখতেছেন এবং আরও 
বহঢ কাজ করিতেছেন,_কন্তু এই সমস্ত গুরুতর কাজের মধ্যেও, তাঁহার অসংখ্য 
বন্ধ; ও সহকমাঁদের নিকট নিজে উদ্যোগ হইয়া পন্ন 'লাখবার সময় তান পান। 
আমি চিরাদনই তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট কাঁরিতে "দ্বধা বোধ কারয়াছি। গত দুই 
বৎসরের মধ্যে তাহাকে কোন পত্র লিখিয়াঁছ বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তৎসত্বেও 
সংবাদপন্রে, বোম্বাই শহরবাসীদের প্রাতি বাংলার বন্যাপশীড়তদের সাহায্যের জন্য 
আমার িাবেদনপন্র দেখিয়া, আমাকে এবং বন্যা-সেবাকার্ধে আমার প্রধান সহকারীকে, 
মহাতআাজন দুইখাঁন দীর্ঘ পত্র লিখেন। অদ্য_-১৯৩১ সালের ৩০শে অগস্ট সকালে, 
এই কয়েক ত্র লাঁখবার সময় আমি সংবাদপত্রে দোঁখিতোছি, তান বোম্বাই প্রদেশের 
আঁধবাসীদের 'নকট একট 'বদায়বাণী দিয়াছেন :-_ 

ইংলণ্ড যাত্রার পর্বে 
বন্যা-পশীড়িতদের সাহায্যের জন্য গাম্ধীজীর আবেদন 

“আম আশা কার, বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা বাংলার বন্যা-পশীড়িতদের 
সাহাযোর জন্য অগ্রসর হইবে এবং ডাঃ পি. সি. রায়ের. নিকট তাহাদের দান প্রেরণ 
কাঁরবে।» আ্যাসোসয়েটেড প্রেস, বোম্বে, ২৯শে অগস্ট, ১৯৩১। 

আমাকেও য়ৎপাঁরমাণে প্রকীতি দান করিয়াছেন এবং এই শান্তবলে আম সময়ে 
সময়ে একাদরূমে ৬। ৭টি 'বাভন্ন কাজে মনঃসংযোগ কারয়াছি। 

আমাকে যাঁদ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার জীবনের কোন্ অংশ সর্বাপেক্ষা 
কর্মব্যস্ত ?- আমি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিব__ষাট বৎসরের পর। এই সময়ের মধ্যে 
আম ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, প্রায় দুই লক্ষ মাইল ভ্রমণ 
কারয়া স্বদেশী িল্পপ্রদর্শনী, জাতীয় প্রাতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্বোধন করিয়াছি, 
স্বদেশীর কথা প্রচার করিয়াছি। দুইবার, ইউরোপেও শিয়াছ। কিন্তু আমার 
দৈনন্দিন কার্যতাঁলকা হইতে দেখা যাইবে যে, এইর্পে 'বাভন্ন কর্মে লিপ্ত 
থাকলেও বিজ্ঞানাগারে আমার গবেষণাকার্য ত্যাগ কার নাই, যাঁদও এদেশের 
অনেকেরই ধারণা যে বহুপূর্কেই আম গবেষণাকার্য পাঁরত্যাগ কাঁরয়া থাঁকব। 
একথা সত্য যে, কাহারও কর্মক্ষেত্র যাঁদ বহ্বীবস্তৃত হয়, তবে নির্জনতাপ্রিয় ধ্যানমগ্ন 
তপস্বীর মত সে গবেষণাকার্ষে তত বেশ মনোযোগ দিতে পারে না। এই ক্ষাত 
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পূরণ কারবার জন্য আম আমার অবকাশের সময় সংক্ষেপ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছি। 
পূর্বে গরমের ছনহটর পুরা একমাস আম স্বগ্রামে কাটাইতাম, এখন কখন কখন. 
খুলনা ও অন্যান্য স্থানে বেড়াইয়াই সন্তুষ্ট থাঁকতে হয়। গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছযাটতে 
(১২।১৪ দিন ব্যতিত) এবং পুজা, বড়াঁদন ও ইস্টারের ছাটতৈ আম লেবরেটরীতে 
কাজ কারয়া থাঁক। বস্তুতঃ, বোম্বাই, নাগপদুর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোরম্, লাহোর প্রভাতি 
স্থানে যাতায়াত এখন আমার নিকট ছাট বাঁলয়া গণ্য। সুতরাং দেখা যাইবে যে, 
আঁম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সময়ের ক্ষাতিপূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। গত ২১ 
বংসর যাবৎ আমি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ময়দানে কাটাইয়া আঁসিতোছ। ইহার ফলে 
্বাস্থ্যলাভের জন্য শৈলাঁবহারে গমন করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত, 
যে কাজে দীর্ঘকালব্যাপী আবরাম মানাঁসক শ্রমের প্রয়োজন, এমন কাজে আম 
কখনও হাত দিই নাই। এরূপ আবিরত শ্রমেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে এবং 
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সেই কারণে দীর্ঘকালব্যাপী 'বিশ্রামেরও প্রয়োজন । 

গত অর্শিতাব্দী কাল, স্বাস্থ্যের জন্য, অপরাহ্ €&টা, সাড়ে ৫টার পর আম 
কোনপ্রকার মানিক শ্রম কার নাই। শীতপ্রধান দেশে এই নিয়ম 'কিণৎ ভথ্গ 
কারয়াছি, থা, শুইতে যাইবার পূর্বে দু এক ঘণ্টা কোন লঘু সাহত্য পাঠ 
কাঁরয়াছি। বহু শিল্প প্রাতিষ্ঞঠানের সঙ্গে আমার ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য 

আম সে সমস্ত ব্যবস্থা কারয়াছি যে, আমার বৈজ্ঞানক গবেষণার কোন ব্যাঘাত 
হয় না, দৈনান্দন কার্যতাঁলকা অনুসারে যথাযথ কাজ করিবার ফলেই, বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা কারবার যথেম্ট অবসর আম পাইয়াছি। গ্যেটে সত্যই বালয়াছেন,_-“সময় 
সুদীর্ঘ, যাঁদ আমরা ইহার সদ্ব্যবহার কার, তবে আঁধকাংশ কাজই এই সময়ের 
মধ্যেই করা যাইতে পারে ।” 

বস্তুতঃ, মানুষের প্রাতি ভগবানের এই মহৎ দান সম্বন্ধে প্রাসদ্ধ প্রাঁণতত্ীবং 
লুই আগাসজ যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার মর্ম আম বেশ উপলাব্ধ কারতে পারি। 

“দশ বংসর বয়সে আগাসজ বিদ্যালয়ে ভার্ত হন। তৎপূর্বে গৃহেই তিনি 
শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর 'বিয়েন শহরের একটি বালকদের বিদ্যালয়ে তান ও 
তাঁহার ভ্রাতা অগাস্ট চার বংসর পড়েন। কিন্তু লুইয়ের সত্যকার জ্ঞানাঁপপাসা 
ছিল এবং দীর্ঘ অবকাশের সুযোগ তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেন। বাঁহঃ- 
প্রকৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাঁকয়া এই সময়ে তিনি আনন্দলাভ কাঁরতেন।” বাঙালী 
ছেলেরা কবে এরুপ প্রকীতীপ্রয়ত্বা লাভ কাঁরবে ? 

আগাঁসজ বালয়াছেন_ “লোকে কেন অলস হয়, আমি বুঝিতে পার না; সময় 
কাটাইবার উপায় খজয়া পায় না, লোকের এরূপ অবস্থা কিরূপে হইতে পারে, 
তাহা বুঝা আমার পক্ষে আরও শন্ত। নিদ্রার সময় ব্যতীত, এমন এক মুহূর্ত 

_ স্পাত চার বংসর হইল, সায়েন্স ইনাস্টাটউটের কাউীন্সল সভায় আম বংসরে ৩।৪ “বার 
যোগদান করিয়া আসিতেছি। 



১৭২৯ ূ আত্মচরিত 

নাই, বখন আমি কর্মের আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া না থাঁক। তোমার নিকট যে সময় 
বিরক্তিকর বা ক্লান্তিজনক মনে হয়, সেই সময়টা আমাকে দাও, আমি উহা মূল্যবান 
উপহার বালয়া মনে কারব। দন যেন কখন শেষ হয় না, ইহাই আম ইচ্ছা কাঁর।» 

পরলোগত রসায়নাচার্য স্যার এডোয়ার্ড থর্প আমার 16558559100. 107500011595 

নামক গ্রন্থ সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :-- 

“হিন্দ, রাসায়নিকের জঈবন-ব্রত" 

৫ স্যার পি. সি. রায় যে শখঘ্রই 'সাধারণের সম্পান্ত' বালিয়া গণ্য হইবেন, 
ইহা পূর্ব হইতেই বুঝা শিয়াছল। বাঁভন্ন শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠান, সম্মেলন, সাময়িক 
পত্র, সংবাদপত্র ও দেশের সামাঁজক, 'শজ্পবাঁণজ্যগত এবং রাজনোতিক উলন্নাত 
প্রচেষ্টার সাহত যাহারা সংসষ্ট তাহারা জাতীয় কল্যাণের পথ নিেশশ কারবার জন্য 
তাঁহাকে বন্তুতা করবার জন্য আহ্বান কাঁরতে লাগল ।......অজীর্ণ-রোগ-গ্রস্ত, ক্ষীণ- 
দেহ এই ব্যান্ত দেশের সেবাতেই জের জীবন ক্ষয় কারবেন।” (নেচার, ৬ই মার্চ, 
১৯১৯) 

1তাঁন যাঁদ আজ বাঁচয়া থাকতেন, তবে বাঁঝতে পারতেন যে, ভগবানের ইচ্ছায় 
আমার জীবনের কার্য এখনও শেষ হয় নাই। গত ভ্রয়োদশবর্ষকাল আম আমার 
জশবনে পূর্বের চেয়ে আরও বেশ পাঁরশ্রম কারয়াছি। 

যাঁদ কেহ আমার দৈনিক কার্যক্রম পাঠ করেন, তবে দোঁখতে পাইবেন যে, আমার 
অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় কারবার সময় আমার হয় নাই। ২৫ 
বংসর পূর্বে, জগদীশচন্দ্র বস্, নীলরতন সরকার, পরেশনাথ সেন (বেথুন কলেজের 
ভুতপৃর্ব অধ্যাপক), হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতি বন্ধুগণের বাড়ীতে দু 
এক ঘন্টা কাটাইতে পারতাম, তাঁহাদের বাড়ী আমার নিজগৃহতুল্যই ছিল। 'কল্তু 
বাঁভন্ন প্রকারের এত বেশী কাজের সঙ্গে জাঁড়ত হওয়াতে, আমার সামাজিক 
আনন্দের অবসর লোপ পাইয়াছে। সন্ধ্যাবেলাই সাধারণতঃ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 
আলাপ পাঁরচয়ের সময়, কিন্তু এই সময়টা আমি "ময়দান ক্লাবে কাটাই । অবস্থা- 
চক্রে বাধ্য হইয়া, নিকটতম আত্মীয়দের কাছেও আম অপাঁরচিত হইয়া পাঁড়য়াছ। 
লেবরেটর ও অন্যান্য স্থানে আমার প্রিয়তম ছান্রগণের সাহচর্ষে আম অন্য সমস্ত 
গজানস, এমন কি বার্ধক্যের আব্রমণও ভুলিয়া গিয়াছি। 

পূর্বেই বালয়াছি অধ্যক্ষতার কার্য আম চিরাদন পাঁরহার কারয়াছি, কেননা 
ইহাতে অত্যন্ত সময় ব্যয় কারতে হয়। গত ২৫ বংসরকাল আম পরাক্ষকের কাজ 
গ্রহণ কার নাই। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটি শথাঁসস (মৌলিক রচনা) দেখিয়াছি 
বা প্র*নপন্র প্রস্তুত কাঁরয়াছি। আমার জনৈক ইংরাজ সহকমাঁ বাঁলতেনঃ পরাক্ষকের 
কাজে 'কাণৎ অর্থাগম হয়,_কিন্তু একঘেয়ে পাঁরশ্রমসাধ্য কাজে সময়ের যথেষ্ট 
অপব্যর হয় এবং স্নায় পশীড়ত হয়। 



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
রাজনশ[তি-সংসজ্ট কার্যকলাপ 

আমার আলোচিত বিজ্ঞান সম্পকাঁয় কাজ, বা শিল্পে তাহার প্রয়োগ, অথব! 
দেশের অর্থনোৌতিক দশা মোচন, এই সব কাজেই প্রধানতঃ আম মন 'দয়াছি। 
নানা 'বাঁভন্ন কাজে জঁড়ত থাকলেও, রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাত আমার গভীর আকর্ষণ 

আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ ছিল। যে বিজ্ঞানদেবীর নিকট প্রথম জীবনে আমি 
আত্মনিবেদন করিয়াছিলাম, তাঁহাকে কখনও আম পাঁরত্যাগ করি নাই। সরকারঈ 
কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ক্কচিৎ কখনও আমি রাজনোতিক ব্যাপারে ঘোগ দিবার 
জন্য আহত হইয়াছি। 

আঁম কখনও মনে কার নাই যে, আমার স্বভাব ও প্রবাত্ততে রাজনীতিক হইবার 
যোগ্যতা আছে। যে ব্যান্তর জীবনের আঁধকাংশ সময় লেবরেটরী ও লাইব্রোরতে 
কাঁটয়াছে, এই বিশাল মহাদেশের সর্বত্র ঘাঁরয়া সভাসাঁমাতিতে বন্তৃতা কাঁরয়া বেড়ানো 
তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। ইহাতে যে শারীরিক শান্ত ব্যয় কারতে হয়, তাহাই করা 
আমার পক্ষে অসম্ভব । বস্তুতঃ, আমার ক্ষীণ দেহ, স্বাস্থ্য এবং বার্ধক্য রাজনশীতিতে 
যোগ দেওয়ার পক্ষে বাধাস্বরূপ। | 

আম পূর্বেই বাঁলয়াছ, গত অধশতাব্দ কাল ধারয়া আমি আনদ্রারোগে 
ভুগিয়াছি, উহা আমার কাজের পক্ষে প্রবল বাধা সম্টি করিয়াছে । দীর্ঘকাল ধাঁরিয়া 

কোন কাজে শান্ত ও সময় ব্যয় করিলে, আমার স্বাস্থা ভাঙয়া পড়ে। লর্ড রোজবেরনী 
গ্লাডস্টোনের পর, ঠিছাঁদন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। কন্তু শশঘ্রই 
তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, যাঁদও তাঁহার স্বদেশবাসীরা পুনঃ পুনঃ 
তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ কারবার জন্য অনুরোধ কাঁরয়াছেন। লর্ড ক্রু কর্তৃক লিখিত 
লর্ড রোজবেরীর জীবনীতে আমরা জানতে পাঁর,-“লর্ড রোজবেরী অশেষ প্রতিভা 
ও যোগ্যতার আঁধকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আনদ্রা রোগও 'ছিল।” ১৯১৩ সালে 
লর্ভ রোজবের িখেন,_-“আমার দূঢ় বিশ্বাস, যদি আমি পনর্বার প্রধান মাল্তিত্বের 

পদ গ্রহণ কার, তবে আবার আমার অনিদ্রারোগ হইবে ।” 
আমার স্বাস্থ্যের এইর্্প অবস্থা সত্তেও ১৯২১-২৬ এই কয় বংসরে আমি 

দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া জাতীয় 'বিন্যালয় রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, খন্দর প্রচলন এবং 

স্থানে কয়েকাঁট জেলা সম্মেলনে আমাকে সভাপাঁতত্ব করিতেও হইয়াছে, কেননা এ 

সময়ে প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা রাজনৌতক নেতাই কারাগারে অবরুদ্ধ 'ছিলেন। 
অসহযোগ আন্দোলনের যখন পর্ণ বেগ, সেই সময়ে আম বাঁল-_ বিজ্ঞান অপেলা 
কাঁরতে পারে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা কাঁরতে পারে না। এই কথার ব্যাখ্যা করা 



১৭৪ আত্মচারিত 

নম্প্রয়োজন। প্রাসদ্ধ ক্যানিজারো যখন রাসায়নিক রূপে কাক্ষেন্রে প্রবেশ কারতে 
উদ্যত, সেই সময় ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইল । ক্যানিজারো তাঁহার 
পথ বাছিয়া লইতে 'কছমান্র 'দ্বধা কারলেন না। তান তাঁহার গবেষণাগার বন্ধ 
কাঁরয়া স্বেচ্ছাসৌনক হইয়া বন্দুক ঘাড়ে করলেন। জন হাম্পডেনের ন্যায় যুদ্ধের 
প্রথম অবস্থাতেই গুীলতে তাঁহার মৃত্যু হইতে পাঁরত। বগত ইউরোপীয় মহা- 
যুদ্ধের সময় বহু প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞাঁনক দেশের প্রাতি কর্তব্যের আহবানে তাঁহাদের 
জশবন উৎস কারয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রাসম্ধ ইংরাজ পদার্থাবদ্যাবং মোজলে 
অন্যতম। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসদ্ধ পদার্থাবদ্যাবদৎ 'মাঁলক্যান তাঁহার 
সম্বন্ধে বলেন :--“২৬ বৎসর বয়স্ক এই তরুণ বৈজ্ঞানিক আণাঁবক জগৎ সম্বন্ধে 
যে গবেষণা কারয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের হীতহাসে অপূর্ব; আমাদের চক্ষের সম্মুখে 
ইহা বহূতর রহস্যের নৃতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ইউরোপীয় যুদ্ধে যাঁদ এই 
তরুণ বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু ভিন্ন আর কোন অনর্থ না ঘাঁটিত, তাহা হইলেও সভ্যতার 
ইতিহাসে ইহা একাঁট বীভৎস এবং অমার্জনীয় অপরাধ বাঁলয়া গণ্য হইত ।” 

১৯১৫ সালের ১০ই অগস্ট প্রাসম্ধ ফরাসী রসায়নাবৎ হেনরী ময়সানের একমান্ 
পূন্র লুই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। য্ধের পর্বে তান কলেজে তাঁহার পিতার 
সহকারখ 'ছিলেন। 

টার পবা নেতারা রা 
মনশষখ হ্যারল্ড ল্যাস্কির 'নম্নালাঁখত সারগর্ভ মন্তব্য আমাদের প্রাণধান করা 
কর্তব্য :_ 

“একথা নিশ্চতরূপে বলা যাইতে পারে যে নিশ্চেম্টতা শেষ পর্যন্ত রাম্দ্রীয় ও 
সামাজক কল্যাণবৃদ্ধির অভাবে পর্যবাঁসত হয়। যাহারা বলে যে, কোন একটা ' 

রোধ কাঁরতে অক্ষম হইয়া উঠে। লোকের 'িশ্চেম্টতা ও জড়তার উপরেই অত্যাচারের 
আসন। আবচারের বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রাতিবাদ কাঁরবে না, বাধা দিবে না, এই 
ধারণার যখন সৃষ্ট হয়, তখনই স্বেচ্ছাচারীর প্রভূত্ব প্রবল হইয়া উঠে। “যে রান্ট্রের 
অধীনে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ করা হয়, সেখানে প্রত্যেক খাঁটি ও 
সংলোকের স্থানও কারাগারে থোরোর সেই প্রাসদ্ধ উীন্তটির মর্ম ইহাই, কেন না 
সে যাঁদ অন্যায়ের ক্রমাগত প্রতিবাদ না করে, তবে মনে কাঁরতে হইবে যে সে অন্যায় 
ও অবিচারকে প্রশ্রয় দিতেছে । তাহার নীরবতার ফলে সে-ই 'জেলার' বা কারাধ্যক্ষ 
হইয়া দাঁড়ায়। শাসকগণ তাহার উপর নির্ভর করে, মনে করে সে অতাঁতে যে 
নিশ্েষ্টতার পাঁরচয় 'দিয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ, তাছার বিবেক-বাঁদ্ধ লোপ হইয়াছে। 
অত্যাচারী প্রভু, নিষ্ঠুর ীবচারক এবং দুশ্চারন্র রাজনশীতক- ইহাদের কাজে কেহ 
অতাঁতে বাধা দেয় নাই বাঁলয়াই, ইহারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ কাঁরতে সাহসাঁ 
হইয়াছে। তাহাদের অত্যাচার ও আঁবচারকে একবার বাধা দেওয়া হোক, একজন 
সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হোক, দেখবে সহম্র লোক তাহার অনুসরণ করিতে 
প্রস্তৃত। এবং যেখানে সহম্র লোক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রস্তৃত, সেখানে 
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অন্যায়কারণীকে কোন কাজ কারবার পর্বে পাঁচবার ভাবতে হয়।” _-€7৩ 0808০7৮ 
01 0৮9৫1917০6--. 19-20). 

ইংলশ্ড ও আমোরকা প্রভাতির ন্যায় উন্নত দেশে গণশান্তি জাগ্রত, সেখানে বহু 
কমা সাধারণের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মীনয়োগ কারয়া থাকেন। সেখানেও লোকে 
এই আঁভযোগ করে যে, বৈজ্ঞানক ও সাহাত্যিক রাষ্ট্রনীত হইতে দূরে থাঁকয়া 
দেশের ক্ষাত করে। একজন চন্তাশীল লেখক এই সম্পর্কে বাঁলয়াছেন :_ 

“অনেক দিন হইতেই একটা কথা প্রচলিত আছে যে, বৈজ্ঞানিক বা দার্শাঁনকের 
পক্ষে জনারণ্য হইতে দূরে নিজনে বাস করা শ্রেয়ঃ। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। 
বর্তমান ধূগের জনসাধারণ চিন্তা ও ভাবে সাড়া দিতে জানে, তবে তাহারা নিজেদের 
সীমাবদ্ধ আভিজ্ঞতার মধ্যে সেগুলি বুঝিতে চায়। দৈনন্দিন কার্য-প্রবাহের মধ্যে 
উহাকে দোৌখতে চায়। চিন্তা ও ভাবের আদর্শ যে জনসাধারণের বুদ্ধির স্তরে 
নামাইতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহারা যে সব সমস্যায় পীড়িত, সেগীলর সমাধান 
কারতে হইবে। যাহাদের চিন্তার মৌলিকতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা আছে, এমন সব 
বৈজ্ঞাঁনক বা দার্শানক যাঁদ এ সব সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে 
কোন যশের কাঙাল, জনমতের ক্রীতদাস, 'নিম্নশ্রেণীর সাংবাদক বা দুম্টপ্রকাতির 
রাজনীতিক সেই ভার গ্রহণ কারবে2 0-80181 [২0001017-5/1)0 ৮7111 05 

19500, 15010102 ০0: /৯1001108, ?”) 

প্লেটো এই কথাঁট আত সংক্ষেপে নম্নালাঁখত ভাবে ব্যন্ত কারয়াছলেন-_-সং 
নাগাঁরকেরা যাঁদ রাষ্ট্রীয় ও পৌরকার্ষের অংশ গ্রহণ না করে, তবে তাহার প্রায়শ্চি্ত- 
স্বরূপ অসং লোকদের দ্বারা তাহাদের শাঁসত হইতে হয়। 

. যাদও আম প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেই নাই, তথাঁপ আম 
একেবারে উহার সংম্রব ত্যাগ কারতেও পাঁর নাই। আমাকে অনেক সময়ই রাজ- 
নোতিক বন্তুতামণ্ডে দাঁড়াইতে হইয়াছে। কোকনদ কংগ্রেসে (১৯২৫), আমি দর্শক ও 
প্রাতানাধরূপে উপাঁস্থত ছিলাম। প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলির িনকটেই বাঁসবার 
আসন হইয়াছল। দ্বতায় দিনের অধিবেশনে, বৈকালিক নমাজের সময়, প্রোসডেন্টের 
স্থলে অন্য একজনের সভাপাঁতির আসন আঁধিকার কারবার প্রয়োজন হইল । সাধারণতঃ 
অভ্যর্থনা সামাতর সভাপাঁতরই এরুপ ক্ষেত্রে প্রেসিডেশ্টের আসন গ্রহণ কারবার 
কথা। কিন্তু মহম্মদ আলি আমাকে সভাপাঁতর আসন গ্রহণ কাঁরতে বলিলেন এবং 
এ বিষয়ে প্রাতানাধবর্গের মত জিজ্ঞাসা কারলেন। সকলে সানন্দে এই প্রস্তাবে 
সম্মাত দিলেন এবং আম দশ 'মাঁনংটর জন্য সভাপাঁত হইলাম। ইহার অনুরূপ 
আর একাঁট দজ্টান্তও আমার স্মরণ হইতেছে, যাঁদও উহা. কতকটা হাস্যকর। লর্ড 
হ্যালডেন বার্লন হইতে 'ফারিলে, ১৯০৭ সালে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড জার্মান 
সম্রাকে উইণ্ডসর প্রাসাদে রাজকীয়ভাবে নিমন্্রণ করিলেন। জার্মান সম্রাটের সঙ্গে 
তাঁহার কয়েকজন সঙ্গণও আসলেন, কেননা রাজনোতিক ব্যাপার আলোচনা কারবার, 
প্রয়োজন 'ছিল। লর্ড হ্যালডেন তাঁহার আত্মজঈীবনীতে 'লাখতেছেন-_“এক সময় 
মন্দের মধ্যে মতভেদ হইল এবং তুমুল তর্কাঁবতর্ক আরম্ভ হইল। আমি 
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জার্মান সম্াটকে বাঁললাম যে আম একজন বিদেশী এবং তাঁহার মল্মিসভার সদস্য 
নাহ, সৃতরাং আমার সেখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু সম্রাটের রসবোধ ছিল এবং 
আমার সমর্থন লাভ কারবারও ইচ্ছা ছিল। 'তাঁন বাঁললেন,_“'আজ রান্রর জন্য 
আপাঁন আমার মাল্মসসভার সদস্য হউন, আম আপনাকে এ পদে নিষুস্ত করব ।, 
আম সম্মাত জ্ঞাপন কারলাম। আমার 'ব*বাস, আমই একমান্র ইংরাজ যে জার্মান 
মান্দিসভার সদস্য হইতে পারয়াছ, যাঁদও অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য মান্র।” (হ্যালডেন 
-আত্মজীবন?) 

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতবাসীরা আশা কাঁরয়াছিল 'ব্রটেন 
তাহাদগকে কৃতজ্ঞতার চিহস্বরূপ একটা বড় রকমের শাসন-সংস্কার দিবে। কেননা 
ব্রিটেনের সঙ্কটসময়ে ভারত অর্থ ও সৈন্য দিয়া বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিল। 
কিন্তু ভারতবাসীরা সশঙ্ক চিত্তে দোঁখল যে তাহাদের রাজভন্তির পুরস্কারস্বরূপ 
'রাউলাট আইন" পাইয়াছে! এই আইন অনুসারে প্ীলস যে কোন রাস্দ্রককে 
গ্রেফতার করিয়া বিনা বিচারে আঁনার্দন্ট কালের জন্য বন্দ কারয়া রাখতে পারে। 
ইহার ফলে স্বভাবতঃই দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হইল। টাউনহলে একটি সভা 
হইল, তাহার প্রধান বস্তা ছিলেন সি. আর. দাশ,তিনি তখন সবে রাজনোতক ক্ষেত্রে 
প্রাসাদ্ধি লাভ কাঁরতেছেন। আমার বন্ধু সত্যানন্দ বসু একাঁদন আমাকে বাঁললেন 
যে আম যাঁদ একটু আগে ময়দানে বেড়াইতে যাই, তবে সভায় যোগদান কাঁরতে 
পাঁরব। সুতরাং কতকটা ঘটনাচক্রেই আম সভায় উপস্থিত হইলাম। টাউনহলের 
নিচের তলায় সভাস্থলে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। হলের দক্ষিণ দিকের 'সিশড়র 
উপরে এবং রাস্তাতেও বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। লোকে যাহাতে তাঁহার 
বন্তৃতা শুনিতে পারে, এই জন্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সম্মখের ?সশড়র উপরে 
দাঁড়াইয়াছলেন। আম জনতার পশ্চাতে 'ছিলাম। এই. সময়ে কেহ কেহ আমাকে 

দোঁখতে পাইয়া সম্মুখের দিকে ঠোঁলয়া দিল এবং চিত্তরঞ্জনের পার্বেই আমি স্থান 
গ্রহণ কারলাম। আঁম যাহাতে কিছু বাল, সেজন্য সকলেরই আগ্রহ ছিল। তাহার 
পর কি হইল, একখান স্থানীয় দৌনকপন্রে বার্ণত হইয়াছে :_ 

“মিঃ সি. আর. দাশ ডাঃ স্যার পি. সি. রায়কে আলোচ্য প্রস্তাব সম্বন্ধে বন্তৃতা 
কারবার জন্য আহবান করিলেন। ডাঃ রায় বন্তৃতা করিবার জন্য উঠিলেন। সেই 
সময়ে একটি দৃশ্যের সৃন্টি হইল, যাহা ভুলিতে পারা যায় না। কয়েক 'মানট 
পর্যন্ত ডাঃ রায় কোন কথা বাঁলতে পারলেন না। কেন না তাঁহাকে আঁভনন্দন 
কারয়া চাঁরাঁদকে ঘন ঘন আনন্দোচ্ছবাস ও বন্দে মাতরম্” ধ্বনি হইতে লাগিল। 
ডান্তার রায় আরম্ভে বাঁললেন যে তাঁহাকে যে সভায় বন্তৃতা কাঁরতে হইবে, ইহা 
তান পূর্বে কল্পনা কারতে পারেন নাই। "তান মান্র দর্শক হিসাবে আঁসিয়াছলেন। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারেই তাঁহার কাজ। 'কন্তু এমন সময় আসে, যখন বৈজ্ঞাঁনককেও 
তাঁহার অবশিষ্ট কথাগদাঁল শ্রোতৃবর্গের আনন্দধবাঁনর মধ্যে বিলুস্ত হইয়া গেল। 
ডাঃ রায় পুনরায় বাললেন_এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও গবেষণা ছাড়িয়া 
দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়।, আমাদের জাতীয় জীবনের উপর এমন 'বিপদ 
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ঘনাইয়া আঁসয়াছে যে ডাঃ. পপ. স. রায় তাঁহার গবেষণাগার ছাঁড়য়া এই ঘোর 
আনস্টকর আইনের প্রাতবাদ কারবার জন্য সভায় যোগ 'দিয়াছিলেন।” (অমৃতবাজার. 
পান্রকা, ফেব্রুআরি, ১৯১৯)। 

পূর্বপৃজ্ঠায় বলা হইয়াছে ষে ভারত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়ে 'ব্রটেনকে বিশেষ 
ভাবে সাহায্য করয়াছল। িনম্নে এ সম্বন্ধে একটি সধাক্ষপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। 

সহকারী ভারতসচিব লর্ড ইসাঁলংটন প্ডিয়া ডে" বা 'ভারত দিবস” €েই 
অক্টোবর, ১৯১৮) উপলক্ষে একটি 'বিবৃতি-পত্র প্রস্তুত করেন। উহাতে, ইউরোপীয় 
যুদ্ধে ভারতের দান ?তনট প্রধান ভাগে বিভন্ত করা হয়। (ক) সৈন্য, (খ) যুদ্ধের 
উপকরণ, (গ) অর্থ; তন্মধ্যে প্রধান বিষয়গীল উল্লেখ করা হইতেছে। 

(ক) সৈন্য--ভারত হইতে যে সব ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্য ৪ঠা অগস্ট ১৯১৪ 
হইতে ৩১শে জুন ১৯১৮ পধন্তি প্রেরণ করা হইয়াঁছল, তাহাদের সংখ্যা 
১,১১৫,১৮৯। 

খে) যুদ্ধের উপকরণ- ইহা বাঁললে অত্যুন্ত হইবে না যে, যাঁদ ভারতের প্রদত্ত 
মালমসলা উপকরণ প্রভৃতি ব্রিটেন না পাইত, তবে বিপদ আরও শতগুণে বৃদ্ধি 
পাইত এবং এরুপ ভাবে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হইত । মিশর, মেসোপটোমিয়া এবং 
অন্যান্য স্থানের ভারতীয় সৈন্যের রসদ প্রভীতি যোগাইবার জন্য তখন 'ব্রটেনকে 
যুদ্ধের মালমসলা সরবরাহ করার জন্য ভারতে বিশেষভাবে একটি মিউীনশান বোর্ড 
স্থাপন কাঁরতে হইয়াছিল। 

(গ) অর্থ-১৯১৭ সালের জানআর মাসে, ভারত গবনমেন্ট যুদ্ধের ব্যয় 
স্বরূপ 'ব্রাটশ গবর্মমেন্টকে ১০ কোটি পাউন্ড সাহায্য করেন। ব্রিটিশ গবনমেন্ট 
তাহা সকৃতজ্ঞাচত্তে গ্রহণ করেন। 

ভারত গবনমেন্ট যুদ্ধের সময়ে সামারক ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতের 
আর্ক দায়িত্ব শোধ হইয়া যায় নাই,_যুদ্ধের জন্য নানা প্রকারে তাহার আর্ক 
দায়িত্বভার বাঁড়য়াছিল। বস্তুতঃ ভারত আর্ক ব্যাপারে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের প্রধান 
স্তম্ভস্বরূপ। * 

বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের প্রাণস্বরৃপ চিত্তরঞ্জন দাশের কারাদণ্ডের সময়, 
আম তাঁহার পত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে নিম্নালাঁখত পর্ন লিখিয়াছলাম। উহা 
তৎকালে ভারতের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

পপ্রয় ভাগনন, ৫ 
“আমার মনে যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ কাঁরতে অক্ষম। 

আপনার স্বামী যখন সেই ইতিহাস-স্মরণীয় মোকদ্দমায় শ্রীঅরাঁবন্দের পক্ষ সমর্থন 
করেন, সেই দিন হইতেই তিনি গ্রাসদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অশেষ বদান্যতা, 
তব ্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাদ, দীনদারদ্রের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার অসম 
আগ্রহ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন কাঁরয়াছে। যাঁদও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার 
সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য আছে, তবুও চিরাঁদনই তাঁহার প্রাত আম আকর্ষণ 

৯২ 
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অনুভব কাঁরয়াছ। "তান বাংলা দেশ বা তরুণ ভারতের চিত্ত আধকার কাঁরবেন, 
ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। রাজনীতিতে তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতভেদ 
আছে, তাঁহারাও তাঁহার (চত্তরঞ্জনের) অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আস্মোৎসর্গের প্রশংসা 
না কারয়া থাকতে পারেন না। শ্রীফৃত দাশের এই অশ্নপরাক্ষার দিনে, তাঁহার 
প্রীত স্বতঃই আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে । আম জান, আমার মত বৈজ্ঞানিক 
ভ্রীৃত দাশের জীবনের রত সম্পূর্ণ ধারণা কারতে পারবে না, কেন না লোকসমাজ 
ও ঘটনার ম্োত হইতে সর্বদাই আমি দূরে বাস কার। চিরজীবন একান্তভাবে 
বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধ হয় সংকুচিত 
হইয়াছে । কিন্তু প্রিয় ভগিনী, আমি আপনাকে 'নাশচতরূপে বালতে পার যে, যখন 
আমি বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা কার। আমাদের 
লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। 

“আপাঁন আপনার দুঃখ অপূর্ব সাহস ও আনন্দের সঙ্গে বহন কাঁরতেছেন। 
বাংলার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপান স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেই 
'অতাঁত রাজপুত গৌরবের ঘুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আম মনে প্রাণে আশা 
কার, যে কৃষ্ণ মেঘ আমাদের মাতৃভাঁমির ললাট আচ্ছন্ন কাঁরয়াছে, তাহা শশঘ্ই 
অপসারিত হইবে এবং আপনার স্বামীকে আমরা 'ফারয়া পাইব। 
১৪-১২-২১ ভবদণয় 

শ্লীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।” 
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বাংলায় বন্যা-__খ;লনা দ7াভক্ষ- উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা-_অক্পাঁদন 

পূর্বেকার বন্যা-__ভানতে অনুসৃত শাসনপ্রণালশীর কিণিৎ পারচয়-_ 
শ্বেতজাতির দায়িত্বের বোঝা 

১৯২১ সালে আম যখন চতুর্থবার ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসলাম সে সময়, 
খুলনা জেলায় সুন্দরবন অণলে দুভর্ষ দেখা দিল। কলিকাতায় থাকিয়া আমি 
অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পাঁর নাই। মে মাসে গ্রীন্মের ছুঁটর সময় আম যখন 
গ্রামে গেলাম, তখন আমার চোখের সম্মুখেই দুভক্ষের ভীষণতা দোৌখতে পাইলাম। 
পর পর দুই বংসর অজল্মার ফলেই এই অবস্থার স্ন্টি হইয়াছল। জনসাধারণের 
'মা বাপ" ম্যাজিস্ট্রেট কালের এ অবস্থা দোঁখয়াও আঁবচাঁলত 'ছিলেন। £কলন্তু 
সংবাদপত্রে ইহা লইয়া খুব আন্দোলন হইতোঁছল। গবর্নমেশ্টের চক্ষুকর্ণস্বরূপ 
ম্যাজিস্ট্রেট এ সব বিষয় তুচ্ছ মনে কাঁরতেছিলেন, চাঁরাদক হইতে অন্নকম্টের যে 

সদর আঁফসে বাঁসয়া নাশ্চন্তমনে যে ববৃতি প্রচার কারয়াঁছলেন, তাহা লোকে 
কখনও ভুলিতে পারবে না। উহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত কারিতেছি :-“প্রায় 
প্রত্যেক গ্রামেই অপর্যাপ্ত ফল জন্মে, খাল হইতে ছোট ছোট ছেলেরাও মাছ ধাঁরতে 
পারে এবং চাঁহলেই একর্প বিনামূল্যে দুধ পাওয়া যায়।” ভারতের দুীভর্্ষের 
সঙ্গে যাঁহাদের কিছ পাঁরচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, দুধ অসম্ভবরূপে সস্তা 
হওয়া-দুভক্ষের ভীষণতার লক্ষণ। পিতামাতা তাহাদের 'শশহ-সন্তানকে বাঁণ্চত 
কারয়া দুধ "বিক্রয়, করে, যাঁদ তাহার পাঁরবর্তে িছন চাল পাওয়া যায়। কিন্তু দুধ 
কিনবে কেঃ কেন না ভারতে এখন দাভক্ষের অর্থ টাকার দ্াভরক্ষ। পাঠককে 
এ কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, সুন্দরবন অণ্চলে ফলের গাছ হয় 
না" এবং ফলের গাছ সৌঁদকে নাই। এখানে বলা যাইতে পারে যে, ভারতে যখনই 
কোন স্থানে বন্যা ও দুভির্ষ হয়, গবনমেশ্ট তাঁহাদেরু সিমলা বা দাঁজাীলঙের 
শৈলাবহার হইতে, প্রথম প্রথম দুর্গতদের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করেন না। ক্রমে 
যখন সংবাদপত্রে ও সভাসাঁমিতিতে আন্দোলন হইতে থাকে এবং তাহা উপেক্ষা করা 
কঠিন হইয়া উঠে, আমলাতন্ত্রের প্রভুরা তখন 'কীণ্িং অস্বান্ত অনুভব করেন। 
কিন্তু তখনও “সরকার বিবরণ' না পাইলে তাঁহারা কিছ? কাঁরতে চাহেন না। 
সৈক্লেটারিয়েট এ বিষয়ে বিভাগীয় কামশনারের উপর নির্ভর করেন, কেন না, তিনিই 
সংবাদ আদানপ্রদানের ডাকঘর 'িশেষ। কাঁমশনার জেলা ম্যাজস্ট্রেটের নিকট, জেলা. 
ম্যাজিস্ট্রেট আবার পাাীলসের দারোগার নিকট হইতে রিপোর্ট তলব করেন। দারোগা 
গ্লযুম্য পণ্টায়েতের উপর এবং পণ্ায়েত গ্রাম্য চৌকিদারের উপর সংবাদ সংগ্রহের 
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ভার দেন। এইসব চতুর অধস্তন কমচারীর দল জানে যে 'কিরুপ রিপোর্ট 
গবন্মমেন্টের মনোমত হইবে এবং সেই অনুসারেই রপোর্ট প্রস্তুত হয়। 
গেজেটে যে সরকারণ ইস্তাহার বাঁহর হয়, তাহা এইরূপ প্রত্যক্ষ সংবাদের উপর 
শনর্ভর কাঁরয়া 'লাখত। কোন স্বাধীন দেশ হইলে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বন্যার 
জন্য রেলওয়ে এজেন্টই যে কেবল কাঁঠন শাঁস্ত পাইত, তাহা নহে, মীন্মসভাও 
1বতাঁড়ত হইত। কল্তু ভারতে বন্যা দুভ্ক্ষ সম্পর্কে এইসব ব্যাপার '1নত্যই 
ঘাঁটতেছে। 

বন্ধুবর্গের অনুরোধে দুর্গতদের সেবাকার্যের ব্যবস্থা এবং দেশবাসীর নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা কারবার দায়ত্ব আমি গ্রহণ কারলাম। দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে 
সাড়া দিল_যাঁদও গবন“মেণ্ট সরকারীভাবে খুলনার এই দুভর্ষকে স্বীকার করেন 
নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কুপ্তলাল ঘোষ প্রভাতি খুলনার 
জননায়কগণ আমাকে এই কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেন; বাঁরশাল ও ফারদপদর 
জেলা হইতে বহ্ স্বেচ্ছাসেবক আঁসিয়াও আমার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। 

১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাঁদ গ্রামবাসীর 
প্রার্থনা গ্রাহ্য করা হইত, তাহা হইলে এই বন্যা নিবারত হইতে পারত, অন্ততঃপক্ষে 
ইহার প্রকোপ খুবই হ্থাস পাইত। কিন্তু দুরভাগ্যকুমে ভারতে এই সমস্ত আবেদন- 
নিবেদন সরকারী কর্মচারীরা গ্রাহ্যও করেন না। যে কোন 'নরপেক্ষ পাঠকই বুঝিতে 
পারিবেন যে গবরনমেন্ট এই বন্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। বন্যা হইবার এক 
বৎসর পূর্বে গ্রামবাসীরা রেলওয়ে বাঁধ সম্পর্কে গবর্নমেণ্টের নিকট দরখাস্ত 
কাঁরয়াছিল। দরখাস্তকারিগণ অজ্ঞ গ্রামবাসী, কিন্তু একথা তাহারা বেশ বুঝিতে 
পাঁরয়াছিল যে, যাঁদ রেলওয়ে বাঁধের সঙ্কীর্ণ 'কালভার্টগুলির পাঁরবর্তে চওড়া 
সেতু করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহাঁদগকে সর্বদাই বন্যার [বিপান্ত সহ্য কারতে 
হইবে। কিন্তু কার্যতঃ ঠিক ইহাই ঘঁটয়াছিল। আসল কথা এই যে, বিদেশী 
অংশীদারদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রেলওয়ে রাস্তা ও বাঁধগ্ীল তোর করা 
হয়। খরচা যত কম হইবে, অংশদারদের লাভের অগ্কও তত বেশী হইবে। এই 

কারণে রেলপথ নির্মাণ করিবার সময় বহু স্বাভাবিক জলানকাশের পথ মাঁট "দয়া 
বন্ধ কাঁরয়া ফেলা হয়, অথবা তাহাদের পাঁরসর এত কম করা হয় যাহাতে সঙ্কীর্ণ 
কালভার্ট” দ্বারাই কাজ চাঁলতে পারে ।(১) আনন্দবাজার পান্রকা ১৯২২ সালের 
২১শে নভেম্বর তাঁরখে রেলওয়ে বাঁধই যে দেশের সর্বনাশের কারণ এই প্রসঙ্গে 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে লাঁখয়াছেন :__ / 

“রেলওয়ে লাইনই যে উত্তরবঙ্গের লোকদের অশেষ দুঃখ-দুর্দশার কারণ এ 
(বিষয়ে আমরা কয়েকাঁট প্রবন্ধ ইতিপূর্বে লখিয়াছি। আদমদীঘি এবং নসরতপর, 
অঞ্চলের (সান্তাহারের উত্তরে দুইটি রেলওয়ে স্টেশন) গ্রামবাসীরা, বগুড়ার জেলা 
,ম্যাজিস্ট্রেটের মারফত রেলওয়ে এজেন্টের নিকট দরখাস্ত করে যে, পূর্বোন্ত দুইটি, 

€১) রি তার তা গজ রত বেগ 
লাইনাট আমি দেখি এবং তাহার ফলে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়। . রর 
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স্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে লাইনে সঙ্কীর্ণ কালভার্টের পাঁরবর্তে চওড়া সেতু করা 
হোক, তাহা হইলে প্রবল বর্ষার পর উচ্চভূমি হইতে যে জলপ্রবাহ আসে, তাহা বাহির 
হইবার পথ পাইবে। ইহার উত্তরে রেলওয়ে এজেন্ট জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটকে বিম্ন- 
[লাখিত পন্র লিখেন :_ 

নং ১৩৫৬-_ভি. ডবাঁলউ 
ই. বব. রেলওয়ের এজেন্ট লেঃ কর্নেল এইচ. এ. ক্যামেরন সি. আই. ই. 

বগুড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবর 
কাঁলকাতা, ২৮শে অক্টোবর, ১৯২১ 

মহাশয়, 
আপনার ১৯২১ সালের ২৫&শে এাপ্রল তাঁরখের পন্র পাইলাম। উহার সঙ্গে 

উমর্দ্দীন জোদ্দার এবং আদমদীঘ ও তন্নিকটবতাঁ গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের 
যে দরখাস্ত) আপাঁন পাঠ্ঠাইয়াছেন, তাহাতে এই আবেদন করা হইয়াছে ষে 
আদমদশীঘ ও নসরতপুর স্টেশনের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করা হউক। তদযত্তরে 
আমি জানাইতেছি যে, যথাযোগ্য তদন্তের পর সে এই 'সদ্ধান্ত করিয়াছি ষে, 
উত্ত স্থানে সেতু নির্মাণের কোন প্রয়োজন নাই। 

(স্বাঃ) অস্পম্ট 
এজেন্টের পক্ষে 

মেমো নং ১৭৭৩-জে 

বগুড়া ম্যাঁজস্ট্রেটের আঁফিস 
৩রা নভেম্বর, ১৯২১ 

উামরুদ্দীন জোদ্দার এবং অন্যান্যের অবগাঁতির জন্য, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ হইতে 
উই পরের দিল পো রত ইল 

(স্বাঃ) অস্পজ্ট 

ডাঃ বেন্টলী স্বাভাঁবক জলানকাশের পথরোধ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :_ 
“সমস্ত জলনিকাশের পথেরই গতি নদীর দিকে । এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী 

আবার জলরাশিকে পদ্মা ও যমুনার গভে ঢালে। দেশের অবনমন ঢালুতা বা 
গড়ান ৬ ইঃ হইতে ৯ ইঃ পর্ন্তি। দুভীগ্যক্মে, যে সমস্ত হীর্জনিয়ার এই অগ্চলে 
জেলাবোর্ড ও রেলওয়ের রাস্তাগুলি তৈরি কারবার জন্য দায়ী, তাঁহারা দেশের 
স্বাভাবিক জলানকাশের পথের কথ্থা লইয়া মাথা ঘামান নাই। কাজেই, রাস্তা ও 
রেলওয়ে বাঁধগুলিতে যে সব কালভার্ট বা পয়োনালনর ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা 
যথেম্ট নহে। জলপ্রবাহ আনম্টকর নহে, কিন্তু উহার দ্রুত ?নকাশের ব্যবস্থা 
পি পস 

৫২) যত সুভাষচন্দ্র বস: সাল্তাহার হইতে এই দরখাল্তধালি আমার নিকট পাঠান। ইহার 
একটি নকল সংবাদপত্রে পাঠানো হয় এবং আনন্দবাজার পান্রকা ইহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন 
ও এই সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। মূল পত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না। ৫ 
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কাঁরতে হইবে। বন্যা যে প্রায় বাংসারক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কারণই 
এই যে, রেলওয়ে লাইন তোর করিবার ন্রুটির দরুন বাংলার নদীগ্দালর স্বাভাবিক 
কার্যে বিঘন সৃম্টি করা হইয়াছে । আমাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা এই- স্বাভাবিক 
জলানকাশের পথের পুনরুদ্ধার- যাহাতে প্রত্যেক বর্ষার পর জল দ্ুতগাঁতিতে বাহির 
হইয়া যাইতে পারে। বাংলার নদী ব্যবস্থাকে সার্ভে করিয়া দেখতে হইবে, রেলওয়ে 
বাঁধের ফলে প্রত্যেক নদীর গর্ভ কি ভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। 
যেখানেই প্রয়োজন, যথেম্ট সংখ্যক নৃতন ধরনের কালভার্ট বসাইতে হইবে ।......... 
এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য করিলে বাংলাদেশ তাহার রাস্তা ও রেলওয়েগ্যীল ঠিক- 
মত রক্ষা করিতে পারিবে, ম্যালোরয়াকে বহুল পাঁরমাণে দূর কাঁরতে পারবে, 
জলসরবরাহের ব্যবস্থার উন্নাত কারতে পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বন্যার 
প্রকোপও নিবারণ করিতে পাঁরবে। রাস্তা ও রেলওয়ের দ্বারা দেশের জলপ্রবাহের 
স্বাভাবিক ব্যবস্থা নম্ট করাতেই যত কিছ; গণ্ডগোলের সান্ট হইয়াছে ।......রেলওয়ে 
বাঁধ এবং জেলাবোর্ডের রাস্তাগুিই অনেকাংশে বন্যার জন্য দায়ী ।” 

গবর্নমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দ্বারাই সরকারী উীন্তর সস্পস্ট 
প্রীতিবাদ করা হইয়াছে। এরূপ দৃঙ্টান্ত অতীতে বড় একটা দেখা যায় নাই, 
ভাঁবষ্যতেও দেখা যাইবে না সন্দেহ। 

১৯১২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তাঁরখ হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রবল বৃষ্টির 
ফলে আনাই নদীর গভ গ্লাঁবত হয়, তাহাই বন্যার কারণ। এই আন্রাই নদী ব্রহ্গ- 
পুত্রের (বা যমুনার) শাখা এবং এ অণ্চলের সমস্ত জলপ্রবাহ আন্লাই নদ"তে যাইয়াই 
পড়ে। এই ভীষণ বিপাত্তর সংবাদ কাঁলকাতা শহরে এক অদ্ভুত উপায়ে পেশছে। 
২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে মেল ট্রেন দাঁজীলঙ হইতে ছাড়িয়া পরদিন পার্বতীপুরে 
পেপছে। কিন্তু ট্রেনখানি পার্বতীপুর ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারে না, কেননা 
পার্বতীপুরের দক্ষিণে কয়েক মাইল পর্যন্ত লাইন জলমণ্ন হইয়া গয়াছল এবং 
রেলওয়ে কর্মচারীরা সংবাদ পাইয়াছলেন যে, আকেলপুরে লাইন ভাঙিয়া গিয়াছে। 
যাত্রগণ এইভাবে ৪ দিন পার্বতীপুরে থাকিতে বাধ্য হন এবং পরে একটা রাস্তা দয়া 
তাহাদিগকে কলিকাতায় পাঠানো হয়। বিপন্ন যাত্রীদের মধ্যে স্টেটসম্যানের একজন 
সম্পাদক ছিলেন। তিনিই প্রথম কলিকাতায় আসিয়া এই ভীষণ সংবাদ মর্মস্পশশ 
ভাষায় প্রকাশ করেন। রেলওয়ে বাঁধ ভাঁঙয়া চাঁরাদকে কিরূপে একটা সমূদ্রের সৃষ্ট 
হইয়াছিল,এঁ সমস্ত দৃশ্যের ফটোগ্রাফও তানি প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে, অন্য 
সূন্রে সংবাদ পাইয়া শ্রীষ্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসু ঘটনাস্থলে অবস্থা পাঁরদর্শন কাঁরতে 
গমন করেন। সেখান হইতে তিনি আমার কট, কংগ্রেস আঁফিসে এবং বগীয় 
ফুবকসজ্বের আঁফসে তার করেন। সূভাষবাব্ বঙ্গীয় যুবকসঙ্ঘের ভাইস-প্রোসিডেন্ট 
ছিলেন। সংবাদপত্রের মারফত সাধারণের নিকট এই মর্মে আবেদন করা হইল যে, 
ইপ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে জনসভা করিয়া বন্যাসাহায্য কমিটি গঠন এবং ভবিষ্যং 
কার্ধপ্রণালী আলোচনা করা হইবে। সকল সম্প্রদায়ের লোক এই সভায় অপূর্ব 
আগ্রহসহকারে যোগ দিয়াছল। বন্যা সাহায্য সামতি গঠন হইল এবং আম তাহার 
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সভাপাঁত নির্বাচিত হইলাম। আম প্রথমতঃ এই গর দাঁয়ত্বভার গ্রহণ করিতে 
সম্মত ছিলাম না, কেন না তখন সবেমান্র আম খুলনা দুভিক্ষের জন্য কর্তব্য সমাপন 
করিয়াছ। : কিন্তু লোকে আমার আপাত্ত গ্রাহ্য কারল না এবং বাধ্য হইয়া সভাপাতির 
পদ গ্রহণ কাঁরতে হইল। 

বন্যায় করূপ ক্ষাতি হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য 'স্টেটসম্যান' হইতে 'নম্ন- 
শলাঁখত বর্ণনা উদ্ধৃত কাঁরতোছ। এ সংবাদপন্ত্র ভারতবাসীদের প্রাত আতীরন্ত 
প্রীতবশতঃ আতরঞ্জন কাঁরয়াছে, এমন কথা কেহই বাঁলবেন না। 

“বন্যার ফলে লোকের যে সম্পীত্ত নাশ হইয়াছে, যে ক্ষাতি হইয়াছে, গবর্নমেন্টের 
[হিসাবে তাহার পাঁরমাণ খুব কমই ধরা হইয়াছে । সরকারী স্বাস্থ্য 'বভাগের 
সহকারী 'ডিরেক্টরের 'হ্সাবে বগুড়া জেলার ক্ষাতির পারমাণ এক কোটি টাকার 
উপরে । তালোরা গ্রামে প্রায় ২০০ শত বাড়ঈর মধ্যে সাতখাঁন মান্র চালাঘর 
অবাশিম্ট আছে। 

“নওগাঁ মহকুমার অবস্থা পাঁরদর্শন কারবার ফলে আম বাঁলতে পারি,--সরকারী 
হিসাবে যাহা বলা হইয়াছে, গো-মহিষাদি পশু ও অন্যান্য সম্পান্ত নাশের দরুন 
ক্ষতির পাঁরমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশী । নওগাঁ মহকুমার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ 
লক্ষ এবং এই মহকুমার এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার গৃহ ধবংস হইয়াছে। 

প্রায় সমস্ত গাঁজার ফসল নম্ট হইয়াছে এবং ধান্য ফসল আত সামান্যই রক্ষা 
পাইবে ।” (স্টেটসম্যান, ১৫ই অক্টোবর, ১৯২২) 

সরকারী ইস্তাহারেই স্বীকৃত হইয়াছে যে বগুড়ার বন্যাঁবধবস্ত অণ্চল অপেক্ষা 
রাজসাহীীর বন্যাবিধবস্ত অণ্লের আয়তন প্রায় তিনগুণ বেশী এবং সেখানে গৃহ ও 
সম্পাত্ত ধ্বংস বাবত ক্ষাতর পাঁরমাণও অনেক বেশী । সরকারা স্বাস্থ্যবিভাগের 
সহকারা 'ডিরেন্টরের হিসাবকে ভিত্তিস্বরূপ ধারলে পাবনা ও রাজসাহণী জেলায় মোট 
ক্ষাতর পাঁরমাণ ৫& কোট টাকার কম হইবে না এবং সমগ্র বন্যাবধবস্ত অণ্চলের 
ক্ষীতর পাঁরমাণ ৬ কোটি টাকার ন্যুন হইবে না। 

বিজ্ঞান কলেজের প্রশস্ত গৃহে বন্যা সাহায্য সাঁমাতর আঁফস করা হইল এবং 
অপূর্ব উৎসাহের চাণ্চল্যে এ বিদ্যামান্দরের নীরবতা যেন ভঙ্গ হইল। দলে দলে 
নরনারী এ স্থানে যাতায়াত করিতে লাগল । প্রায় সত্তর জন স্বেচ্ছাসেবক- তাহার 
মধ্যে কলিকাতার কলেজসমূহের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন- প্রত্যহ সকাল 

হইতে মধ্যরান্রি পর্ন্ত অনবরত কার্য কারতেন। সাধারণ কার্যলয়, কোষাগার, দ্রব্য- 
ভাণ্ডার, টাকাকাঁড়, জিনিসপত্র পাঠাইবার আফিস এবং এঁ সমস্ত গ্রহণ কারবার আঁফিস 
এক একটি ঘরে। এই সমস্ত ঘ্ট্রিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক স্থান 'নার্দম্ট 
হইল। কাঁলকাতা আফিসের একট বৈশিষ্ট্য 'ছিল- প্রচার 'বভাগ। জনসাধারণকে 
এঁ 'বভাগ হইতে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করা হইত। ভারতের সর্বন্রএমন কি 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমোরকাতেও সাহাযোর জন্য আবেদন করা হইল। এই বিশাল 
প্রীতজ্ঠানের কার্য ঠিক ঘাঁড়র কাঁটার মত নিয়মিতভাবে চাঁলত। প্রাতিজ্ঠানাটি নানা- 
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পাড়িতদের জন্য সমবেদনা ও সেবার আগ্রহ ছিল_-কাজেই সকলে এঁক্যবদ্ধ হইয়া 
কাজ করিতে পারিত। 

বেঙ্গল 'রালিফ কাঁমিটির সাফল্যের কারণ এই যে প্রথম হইতেই সমবায় এবং সহ- 
যোগিতার নীতি অনুসারে ইহার কার্য পারচালিত হইয়াছিল । বন্যার ভীষণ দুঃসংবাদ 
প্রচারত হওয়ামাত্র দেশের চাঁরাঁদকে অসংখ্য সাহায্য সাঁমিতি গাঁড়য়া উাঠয়াছল। 
বেঙ্গল 'রাঁলফ কাঁমাট এই গুলির কার্যকে এক্যবদ্ধ ও স্নিয়ন্তিত না করিলে নানা 

বিশৃঙ্খলার সৃম্টি হইত এবং বহু শান্তর অপব্যয় হইত। বেঙ্গল রিলিফ কাঁমাঁট 
পূর্ব হইতেই অবস্থা বুঝিয়া, কংগ্রেস কমিটি, বেঙ্গল কোমিক্যাল এবং ফার্মীসউটি- 
ক্যাল ওয়ার্কস, বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভস লীগ, বঙ্গীয় যূবকসজ্ঘ এবং অন্যান্য 
প্রাতিষ্ঠানকে, কার্যানর্বাহক সামাতিতে তাঁহাদের প্রাতাঁনাঁধ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ 
করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, যাহাতে পরস্পর পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া কার্ষের 
শৃঙ্খলা বিধান করা যাইতে পারে। এই আহ্বানে সকলেই সাড়া 'ঈদলেন এবং 
বাভন্ন প্রাতষ্ঠানের হস্তে 'বাভন্ন অণুলের ভার অর্পতি হইল। এইরূপে এমন 
একটি কার্ধসঙ্ঘ গাঁড়য়া উঠিয়াঁছল যাহার মধ্যে প্রত্যেক শাখা-সঙ্ঘের স্বাতন্ত্য ও 
কার্যশান্ত অব্যাহত ছিল-অথচ সকলে 'ালয়া একটা 'বরাট কার্য পাঁরচালনা 
সম্ভবপর হইয়াছল। 

শ্রীমান সৃভাষচন্দ্র বসুর হৃদয় আর্তের দুঃখে স্বভাবতঃই 'িগাঁলত হয়। 'তাঁনই 
স্বেচ্ছায় প্রথমে বন্যাবধবস্ত স্থানে গিয়া অবস্থা স্বচক্ষে পাঁরদর্শন করেন। ডাঃ 
জে. এম. দাশগৃপ্তও বহ- স্বার্থত্যাগ কাঁরয়া, বন্যাবধবস্ত অণ্চলে কিছুকাল থাকিয়া 
সেবাসমিতি গঠন করেন। বগুড়ার নিঃস্বার্থ কর্ম শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রনাথ রায়, নৌকার 
অভাবে কেরোসিন টিনের তৈরী নৌকায় চাঁড়য়া কয়েক মণ চাউল লইয়া বন্যা- 
পীঁড়তদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুপারিনূটেশ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত 
সতঈশচন্দ্র দাশগুপ্তও তাঁহার কারখানা হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া 
বন্যাবিধবস্ত অণ্চলে গমন করেন। 

প্রায় দুইমাস পরে শ্রীকৃত সুভাষচন্দ্র বস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহবানে 
রাজনোতিক কার্যে যোগ দিবার জন্য গেলে, ডাঃ ইন্দ্রনরায়ণ সেনগুপ্ত, তাঁহার কার্য- 
ভার গ্রহণ করেন। ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণের মত নিঃস্বার্থ কম আম খুব কমই দেখিয়াছি। 
কিন্তু সেবাকার্ষের প্রধান চাপ পাঁড়য়াছিল শ্রীীত সতাঁশচন্দ্র দাশগুপ্তের উপর। 
তাঁহার অসাধারণ কর্মশান্ত এবং সংগঠনী শান্ত সকলেরই প্রশংসা অর্জন কারয়াছিল। 
শ্রীত সতাশবাবু বেঙ্গল রিলিফ কাঁমাটির গোড়া হইতেই ছিলেন এবং সাধারণ 
পাঁরচালনা-ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। শৈল্ুকালে তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণরূপে 

সমস্ত কাজের ভার পাঁড়য়াছিল। বেঙ্গল কোঁমক্যালের কাজে তাঁহার গরূতর 
দায়িত্ব সত্তেও তান মাসে একবার বা দুইবার আন্রাই কেন্দ্রে গমন কাঁরতেন। 'ত'নি 
একাঁনম্ঠভাবে সেবাকার্য কাঁরয়াছলেন এবং 'রালিফ কাঁমাটর কাজ শেষ না হওয়া 
পযন্তি স্বীয় দায়িত্ব ত্যাগ করেন নাই। 

* এই ব্যাপারে আমার নাম যে সমাধক প্রচারত হইয়াছে, এজন্য আম কুন্ঠিত। 
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প্রকৃতপক্ষে, আম নামমাত্র কর্মকর্তা ছিলাম। বন্যাসেবাকার্যের সাফল্যের জন্য দায়া 
আমার বিজ্ঞান কলেজের সহকর্মিগণ, বিশেষভাবে অধ্যাপক প্রফ-ললচন্দ্র মিত্র, মেঘনাদ 
সাহা এবং শ্রীফীত নীরেন্দ্র চৌধুরীর বেঙ্গবাসী কলেজ) মত নিঃস্বার্থ কর্মিগণ। 

“মানচেস্টার গার্ডয়ানের” বিশেষ সংবাদদাতা ১১ই নবেম্বর তারিখে বন্যা- 
বধবস্ত অণ্টল হইতে এক পন্রে িম্নালাখিত াববরণ প্রেরণ করেন :_ 

গবনমেন্টের মর্যাদা হাস 

“আম উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধবস্ত অণ্ুলে কয়েক দিন হইল আছি এবং যে সব 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ দোখতেছি ও শুনিতেছি, তাহা বেশ শিক্ষাপ্রদ। 

“উত্তরবঙ্গ গঙ্গার বদ্বীপে, এই নিম্নভূমিতে প্রধান ফসল ধান; ইহার মধ্য 
দিয়া বহু নদী প্রবাহিত এবং সেই সমস্ত স্বাভাঁবক জল-নিকাশের পথ রোধ করিয়া 
আড়াআঁডুভাবে রেলওয়ে লাইন চলিয়া গিয়াছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে 
সেপ্টেম্বর পরন্ত এই অঞ্লে প্রবল বর্ষা হয় এবং জলের উচ্চতা অভূতপূর্ব রূপে 
বাড়ে। তাহার ফলে সমস্ত চাষের জাম জলমগ্ন হয় এবং রেল লাইন পর্যন্ত জল 
ওঠে। বন্যাবিধবস্ত অঞ্চলের আয়তন প্রায় দুই হাজার বর্গমাইল। লোকসংখ্যা 
দশ লক্ষেরও আধক। ভগবানের কৃপায় লোকের মৃত্যু-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। 
জলে ডুবিয়া প্রায় ৬০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে । ীকল্তু ঘন বসাঁতপূর্ণ প্রায় 
৭০০ বর্গ মাইল পাঁরামত স্থানে অর্ধেকের বেশী গৃহই ধংস হইয়াছে। গবাদি 
পশুর খাদ্য সমস্তই নম্ট হইয়াছে এবং অন্ততঃপক্ষে ১২ হাজার গবাঁদ পশুর মৃত্যু 
হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত প্রায় ৫০০ শত বর্গ মাইল স্থানে, প্রধান ফসল (ধান্য) প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে নম্ট হইয়া গয়াছে। অবশিষ্ট বন্যাবধবস্ত অগ্চলে ক্ষাতর পাঁরমাণ 
এত বেশী না হইলেও, উপেক্ষার যোগ্য নহে। 

গবনমেণ্টকে দোষ দেওয়া হইতেছে কেন? 

“এই 'বপান্ত যখন ঘটে, তখন গবনমেন্টের সদস্যগণ বন্যাবধবস্ত অগ্ল হইতে 
বহুদূরে দাজীলঙের শৈলাঁশখরে ছিলেন। তাঁহারা এখনও সেখানে আছেন। এই 
বপাত্তর যে প্রাথামক সংবাদ পাওয়া িয়াছল, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা অবস্থার 
গুরুত্ব বুঝতে পারেন নাই। দুর্দশার প্রাতকারকল্পে কোনরূপ কার্যকরী পন্থা 
অবলম্বন কাঁরতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া গেল। যেটুকু তাঁহারা কাঁরলেন তাহাও 
যথেষ্ট নহে, এবং লোকমতের চাপে অত্যন্ত আনচ্ছার সঙ্গেই যেন সেটুকু তাঁহাদের 
কাঁরতে হইল- অন্ততঃপক্ষে বাংলার জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল। 

স্যার পি. সি. রায় 

“এইরূপ অবস্থায় একজন রসায়নশাস্দের অধ্যাপক, স্যার পি. গস. রায় কার্ধ- 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন এবং গবর্নমেন্ট যে দায়িত্ব পালনে ওদাসীন্য প্রদর্শন কাঁরয়াছেন, 
দেশবাসীকে তাহাই করিবার জন্য আহ্বান কারলেন। তাঁহার আহ্বানে সকলে 
সোৎসাহে সাড়া দিল। বাংলার জনসাধারণ একমাসের মধ্যেই তিন লক্ষ টাকা সাহাষ্য 
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কারল। ধনী স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের রেশমের শাড়ী এবং গহনা দান কাঁরলেন, 
গরীবেরা তাঁহাদের উদ্বৃত্ত পাঁরধেয় বস্তাঁদ দান কারলেন। শত শত যৃবক বন্যা- 
পীঁড়ত স্থানে সেবাকার্ষের জন্য অশ্রসর হইল। কাজ কঠোর পাঁরশ্রমসাধ্য এবং 
ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কাও আছে। 

“গবরন্মমেণ্টের প্রতি লোকের অসন্তোষ বাঁদ্ধির আরও কারণ এই যে, তাহাদের 
বিশ্বাস রেললাইন 'নর্মাণের ভ্রাটই এই বন্যার কারণ, বন্যার জল-নিকাশের জন্য 
উপয্বন্ত ব্যবস্থা রেলপথ 'নর্মীণের সময় করা হয় নাই। এই আভমত সমর্থনের 
পক্ষে যথেন্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু বন্যার প্রায় দেড় মাস পরে গবনমেন্ট এ সম্বন্ধে 
তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। 

শন্তশালণ ব্যন্তি 

“স্যার পি. সি. রায়ের আহবানে সাড়া 'দবার একটা কারণ, বৈদেশিক 
গবর্নমেন্টকে প্রতিযোগতায় পরাজিত কারবার স্বাভাবিক ইচ্ছা, আর একটা কারণ 
দুর্গতদের সেবা কারবার প্রবাত্ত। কিন্তু স্যার পি. সি. রায়ের অসাধারণ ব্যান্তত্ব 
ও তাঁহার প্রভাবই ইহার প্রধান কারণ। স্যার পি. সি. রায় ব*বাবখ্যাত বৈজ্ঞানিক। 
তাঁহাকে গোঁড়া অসহযোগী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তান একজন প্রবল 
জাতীয়বাদী এবং গবরন্মেণ্টের কার্ষের তীব্র সমালোচক। শিক্ষক এবং সংগঠন- 
কর্তা হিসাবেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। একজন ইউরোপশীয়কে আমি বালিতে 
শুনিয়াছি--“মঃ গান্ধী যাঁদ আর দুইজন স্যার পি. স. রায় তোর কারতে পারতেন, 
তবে এক বংসরের মধ্যেই তিনি স্বরাজ লাভে সক্ষম হইতেন।” একজন বাঙালী 
ছান্ন আমাকে বাঁলয়াছিলেন, 'যাঁদ কোন সরকারী কর্মচারী অথবা কোন অসহযোগ 
রাজনীতিক সাধারণের কাছে সাহায্য চাঁহতেন,_ তবে লোকে এক পয়সাও 'দিত 
কিনা সন্দেহ। কিন্তু যখন স্যার পি. সি. রায় সাহায্য চাঁহলেন, তখন লোকে জানে 
যে অর্থের সদ্ব্যয় হইবে এবং এক পয়সাও অপব্যয় হইবে না।” কলকাতায় 'বিজ্ঞান 
কলেজে স্যার পি. সি. রায়কে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে এবং আমি বুঝতে 
পাঁরয়াছি, কেন তাঁহার স্বদেশবাসগণের তাঁহার উপর এমন প্রগাঢ় আস্থা । একাদন 
দেখিলাম, বন্যাপীড়িতদের জন্য দেশবাসীর প্রদত্ত যে সব নৃতন ও পুরাতন বস্ত্র 
স্তূপীকৃত হইয়াছে, সেইগ্াঁল তান সানন্দে পর্যবেক্ষণ কাঁরতেছেন। চ্বেচ্ছাসেবকরা 
তাঁহার সম্মুখে সেইগুলি গুছাইতেছেন এবং 'বাভন্ন সাহায্যকেন্দ্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
কারতেছেন। পরাদন দোঁখলাম, তান দুইজন তরুণ ছান্রকে রাসায়ানক পরীক্ষায় 
সাহায্য কাঁরতেছেন_আমার বোধ হইল শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট প্রশীতির 
সম্বন্ধ বর্তমান। গবর্মমেন্টের কথা যখন "তান বাঁললেন, তখন আমার মনে হইল 
যে, তাঁহার সমালোচনার বিষয়ীভূত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অধীনে কাজ করা বহুগুণে 
শ্রেয়ঃ। তান এমন আবেগময় ও উৎসাহ প্রকাঁতির লোক যে, তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ সমালোচক হওয়া কঠিন। কিল্তু তাঁহার সমালোচনায় যাঁদ কাহারও মনে 
আঘাত লাগে, তবে তান এই ভাবয়া তৃপ্তিলাভ কারতে পারেন যে, সাধারণ 



অন্টাদশ পারচ্ছেদ ১৮৫ 

সমালোচকদের ন্যায় তানি দায়িত্ব এড়াইরেন না, বরং সুযোগ পাইলে, নিজে সেই 
কর্তব্যভার গ্রহণ কাঁরবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহা সুসম্পন্ন কারবেন। বন্যার প্রায় 
দেড়মাস পরে আমি বিধ্বস্ত গ্রামগুদীল দেখিতে গেলাম। বন্যার জল তখন না'ময়া 
[গয়াছে, কিন্তু ক্ষাতির চিহু সুস্পন্ট বর্তমান। বাঁভন্ন সেবা-সামাতিগ্ীল অক্যান্ত- 
ভাবে কাজ করিতেছে । স্যার 'প. সি. রায়ের বেঙ্গল 'রালিফ সাঁমাত তল্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং ইন্হারা খুব শৃঙ্খলার সাঁহত কাজও কাঁরতে- 
ছিলেন। ইহা রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠান নহে, কিন্তু ইহার হিন্দ-স্থানী কাদের মধ্যে 
দেখিলাম সকলেই অসহযোগা। 

সাহায্য সামাতর কর্মিগণ 

“সাহায্য সামাতির কর্ম পাঁরচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল, একজন বাঙালণ 
যুবকের উপর [্রীফৃত সুভাষচন্দ্র বসু)। হইনি প্রায় দুই বৎসর পর্বে সাভিল 
সার্ভস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, 'কন্তু পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 'দিয়া 'সাঁভল 
সাভস ত্যাগ করেন। সেই অবাধ ইনি রাজনোতিক আন্দোলনে সংসস্ট আছেন। 
তাঁহার অধীনে প্রায় দুই শত স্বেচ্ছাসেবক সাহায্যকেন্দ্রে কাজ কাঁরতেছেন, ইহাদের 
বয়স ১৭ হইতে ২৫ বংসরের মধ্যে। সওদাগর আমের কয়েকজন কেরান তাঁহাদের 
প্রভুদের অনুমাত লইয়া এই সাহায্যকেন্দ্রে কার্মর্পে যোগদান কাঁরয়াছেন। চিকিৎসা- 
বভাগে কাজ কারবার জন্য কয়েকজন ডান্তারও 'ছিলেন। কিন্তু আধকাংশ স্বেচ্ছা- 
সেবকই কংগ্রেসকমাঁ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গান্ধীজর আহবানে সরকারী 
স্কুল-কলেজ ত্যাগ কাঁরয়াছলেন। ইদ্হাদের মধ্যে আম একজন 'অসহযোগণ' 
ভারতীয় খাীম্টান যুবককে দেখিলাম,_আর একজন হিন্দু যুবককে দেখিলাম, তান 
যুদ্ধের পূর্বে বিপ্লব আন্দোলনে জাঁড়ত সন্দেহে অন্তরীণ হইয়াছলেন। 
“মোটের উপর প্রাতিষ্ঠানাট ভাল বাঁলয়া বোধ হইল, স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মের 
আদর্শও খুব উচ্চ বাঁলয়া মনে হইল। তাঁহারা 'বধৰণত গ্রামগুীলতে স্বয়ং যান 
[নাজেরা সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং গ্রামবাসীদের নিকট হইতে তাহাদের 
দুঃখদুদ্দশা ও ক্ষাতর পাঁরমাণ সম্বন্ধে তদন্ত করেন। তারপর, তাঁহারা গ্রামবাসীদের 
যাহা প্রয়োজন তাহা নিজেরা য়া দিয়া আসেন অথবা গ্রামবাসীদের নিকটবত+ 
সাহায্যকেন্দ্র হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিবার জন্য অনুমাতিপত্র 
দেন। এইভাবে গ্রামবাসীদিগকে যথেস্ট পাঁরমাণে খাদ্য, ওষধ ও বস্তাদ বিতরণ 
করা হইয়াছে এবং গৃহানর্মাণের উপকরণ ও গো-মাঁহষাঁদ পশুর খাদ্য বতরণকার্য 
আরম্ভ হইয়াছে । অন্যান্য সাহাযাুসামতিও কাজ করিতেছে এবং গবর্মমেন্টও অনেক 
কাজ কারয়াছেন ও কাঁরতেছেন। 'কন্তু আম অনুসন্ধানের ফলে বুঝলাম যে 
গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের আঁভযোগের কারণ আছে। তাহারা স্পম্টই বাঁলল 
যে, এই সমস্ত ব্যাপারে গবর্নমেন্টের যথেম্ড মর্যাদা হাস হইয়াছে এবং অসহযোগীদের 

মর্যাদা বাঁড়য়াছে। স্যার প. সি. রায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের উৎকৃষ্ট কার্যই ইহার 
প্রধান কারণ । রা 



৯৮৮ আত্মচারত 

“আম সকল রকমের লোকের সঙ্গেই দেখা কাঁরয়াঁছ এবং এ বিষয়ে কথাবার্তা 

জমিদার, রেল-কর্মচারী, অসহযোগ স্বেচ্ছাসেবক এবং গ্রামবাসী সকলেই নিম্ন- 
'াখতর্পে আঁভমত প্রকাশ কাঁরয়াছে। ছয় বংসর পূর্বে ছোট রেল লাইনকে 
বড় লাইনে পাঁরণত করা হয়। ইহার ফলে জল-নকাশের পথ স্থানে স্থানে প্রায় 
শতকরা ৫০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। ইহারই পাঁরণামস্বরূপ, ১৯১৮ সালে প্রবল বন্যা 
হয়, ১৯২০ সালে আর একবার সামান্য আকারে একটা বন্যা হয় এবং তাহার পর 
বর্তমান বিপাত্ত। স্থানীয় সরকারী কর্মচাঁরগণ পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিলেও, 
গবরন্নমেন্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এখন গবনমেন্টের রেলওয়ে িশেষজ্ঞগণ, 
রেলওয়ে বাঁধই যে বন্যার জন্য দায়ী এবং তাহার জন্য বিষম ক্ষাত হইয়াছে, তাহা 
স্বীকার কাঁরতে চাহতেছেন না। গবনমমেন্ট ষে সুযোগ হারাইয়াছেন, অসহযোগনীরা 
সেই সুযোগ গ্রহণ কাঁরিয়া গ্রামবাসীদের হৃদয় জয় কাঁরয়া লইয়াছে। বেঙ্গল রিলিফ 
কামিটি খুব তৎপরতা ও সহদয়তার সাঁহত কাজ কাঁরয়াছে। ইহার কমাঁরা গ্রামে 
গিয়া কৃষকদের প্রাণে সাহস সণ্থার কাঁরয়াছে। রেলওয়ে বিভাগ ও তাহার কর্মচাঁর- 
গণও খুব তৎপরতার সাঁহত সাহায্য কারয়াছেন এবং স্থাননয় সরকারী কর্মচারিগণ 
খুবই পাঁরশ্রমসহকারে গ্রামবাসীদের দুঃখ লাঘব কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন, যাঁদও 
কোন কোন সরকারী কর্মচারী সেখের বিষয়, তাঁহারা ইউরোপীয় নহেন) বে-সরকারাী 
প্রীতিষ্ঞানগুলর প্রাতি ঈর্ধার ভাবই প্রকাশ কাঁরয়াছেন। | 

“কিন্তু বেঙ্গল রিলিফ কামাটর ব্যবস্থার তুলনায় সরকার প্রাতিজ্ঠানগাঁলর 
ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। চারটি সরকারণ জিলা এবং চাঁরাটি সরকারী বভাগ 
বন্যা সাহায্যকার্ষের সঙ্গে জঁড়িত। কিন্তু তথাপি গবর্নমেন্ট কেবলমাত্র বন্যা সাহায্য 
কার্ষের জন্য কোন কমচারী 'নযুন্ত করেন নাই; এ বিষয়ে 1বাভন্ন বভাগের কাজের 
মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করিতে পারেন, স্বেচ্ছাসেবকদের সুপরিচালিত করিতে পারেন, 
এমন কোন দায়ত্বসম্পন্ন লোকও নাই। কৌন কোন বিভাগ লোক 'পাঠান বটে, কিন্তু 
উহাদের কোন কাজ থাকে না। আবার, অন্য কোন কোন বিভাগের লোকও নাই, 
টাকাও নাই। জনরব শুনিলাম যে, ২০ হাজার টাকা মূল্যের বীজ বিতরণ কাঁরতে, 
কর্মচারীদের মাহিনা ও ভাতা বাবত গবর্নমেন্টের ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। 
এটা আনুমানিক হিসাব মাত্র, পরাক্ষিত হিসাব নহে সত্য, কিন্তু আম স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, একজন কৃষিবিশেষজ্ঞ অন্য দুইজন কাঁষাবশেষজ্ঞের কাজ পরাক্ষা কারতে- 
ছিল, শেষোস্ত দুইজন বস্তুতঃ কোন কাজই করে নাই। সুতরাং পূর্বোন্ত আনমমানিক 
হিসাবের চেয়ে বেশী খরচ হওয়াও আশ্চর্যের টরিষ় নহে।(৩) 

ইত 

(৩) পর্রপ্রেরকের ডীন্ত অনুমানমান্র নহে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অনেকে বলিয়াছেন যে 
ঠ্াবর্নমেন্ট যখন কোন সাহায্যকার্ষে অর্থব্যয় করেন, তখন তাহার প্রায় অর্ধাংশই অপব্যয় হয়। 
€এফ. এইচ. ক্কাইন, কলিকাতা রিভিউ, ১৯২৮, অগস্ট, ১৪১-৪৭ পঃ দুষ্টব্য।) 
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স্টেশনমাস্টারের আভজ্ঞতা 

«একজন স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁহার স্ত্রী ও নবজাত 
শিশুসহ একটি গ্রাম্য স্টেশনে ছিলেন। বন্যার জল বাঁড়তে আরম্ভ কাঁরলে তাঁহার 
স্ন নিজেদের বাসা ত্যাগ কাঁরয়া স্টেশনের টিকিট ঘরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। 
চারাট সাপও এই ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার বলেন, তাঁহার ঘরের 
জানালার বাঁহরে প্লাটফরমের উপরে একটা ছোট গাছ ছিল। সেই গাছের উপরে 
২০টি সাপকে তিনি আশ্রয় লইতে দেখেন। এ অণ্চলে যত সাপ ছিল, বন্যার ফলে 
সকলেই 1ববরচ্যুত হইয়া মানুষের মতই উচ্চভূমিতে আশ্রয় অন্বেষণ কারিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। জল আরও বাঁড়লে স্টেশনমাস্টার আরও উষ্চু জায়গার সন্ধানে 
বাহর হইলেন। লাইনের অপর 'দকে গুদামঘর। সেখানে গয়া সম্তরীক তান 
আশ্রয় লইলেন। ধানের বস্তার উপর তামাকের বস্তা ফেলিয়া যতদূর সম্ভব উচু 
করিয়া তাহার উপর তাঁহারা উঠিলেন। তখন বেলা ১টা। পরাঁদন রান্র ৮টার সময় 
দেখা গেল জল আরও বাঁড়য়াছে এবং তাঁহাদের আশ্রয়স্থান পর্যন্ত পেশীছয়াছে। 
তাঁহারা জীবনের আশা ত্যাগ কাঁরলেন। রাঁন্র দশটায় শিশুটির মৃত্যু হইল। তারপর 
জল কমিতে লাগল । পাকা স্টেশনঘরে থাঁকয়া স্টেশনমাস্টারেরই যাঁদ এই অবস্থা 
হয়, তবে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কি অবস্থা হইয়াছল, অনুমানেই বুঝা যাইতে পারে। 
তাহাদের কুড়ে ঘর ও মাটির দেওয়াল বন্যার প্রথম আঘাতেই ভাঙয়া পাঁড়য়াছিল। 
তাহাদের অনেকে গাছের উপর আশ্রয় লইয়াছল এবং অনাহারে দুই তিন 'দিন 
কাটাইবার পর কর্ারা নৌকা লইয়া গিয়া তাহাদের নামাইয়া আনয়াছিল। আম 
স্থানীয় একজন ক্ষুদ্র জামদারের কথা শুনিয়াছ। তান নিজের নৌকা লইয়া উদ্ধার- 
কার্য কাঁরতোছলেন। বন্যার দ্বিতীয় দিনে তান দেখেন, একট ঘর তখনও টাকিয়া 
আছে। আর তাহার মধ্যে দুইটি মুরগী, একাঁট শিয়াল, একাঁট শশক, দুইজন 
মানুষ এবং কতকগুঁল সাপ আশ্রয় লইয়াছে। 

“গবনমেন্টের জনৈক সদস্য সোঁদন বাঁলয়াছেন যে, গবনমেন্ট দাতব্য প্রতিষ্ঠান 
নহে। তিনি যাঁদ বন্যাবধবস্ত স্থানগাঁল দোখতেন এবং গ্রামবাসীদের অসঈম 
দুদ্দশা প্রত্যক্ষ কাঁরতেন, তবে 'তাঁন এই সময়ে এরুপ কথা বলিতে ইতস্ততঃ 
কাঁরতেন। 

“প্রকৃত কথা এই যে, যখন গবর্মেন্টের উদার ও মুস্তহস্ত হওয়া উঁচত 'ছিল 
তখনই তাঁহারা আত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছলেন। গ্রামবাসীদের জীবনোপায় 
নষ্ট হইয়া 'শ্বিয়াছল, তাহাদের মূলধন সামান্য যাহা িকছু ছিল, ধ্বংস হইয়াছিল 
এবং ভয়ে তাহারা বুদ্ধিহারা হইয়া পাঁড়য়াছিল। এই সময়ে এমন লোকের প্রয়োজন 
ছল, 'যাঁন তাঁহাদের প্রাণে সাহস সণ্ণার এবং তাহাদের সঙ্গে সহানৃভঁত প্রকাশ 
কাঁরতে পারেন এবং যথাসাধ্য তাহাদের বিপদে সাহায্য কাঁরয়া তাহাদিগকে ধবংসের 
মুখ হইতে বাঁচাইতে পারেন। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের সাধ্যানুসারে' 



১৯০ আত্মচাঁরত 

এই কাজ কাঁরতে চেষ্টা কারয়াছিলেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ 
অর্থ দেন নাই, গ্রামবাসীকে বিশেষ কোন ভরসাও তাঁহারা দিতে পারেন নাই। সুতরাং 
“বেঙ্গল 'রাঁলফ কাঁমাটর' উপরেই এই কাজ কারবার ভার পাঁড়য়াঁছিল এবং স্যার 
ণপ. গস. রায় যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহার সৃফল অসহযোগীরাই ভোগ করিবে, 
ভোগ কারবার যোগ্যতাও তাহাদের আছে বটে। স্থানীয় সমস্ত সরকারী কর্মচারীই 
আমাকে বাঁললেন যে, স্বেচ্ছাসেবকেরা গ্রামবাসদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে এবং 
আগাম নির্বাচনে তাহারা স্বেচ্ছাসেবকদের নিশি পালন কারবে। আম জনৈক 
সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে একট ক্ষুদ্র সাহায্যকেন্দ্র দেখিতে 'গয়াঁছলাম। সেখানে 
গ্রামবাসীরা স্পম্টই আমাদিগকে বালল যে, গান্ধী মহারাজ (এখন আর "মহাত্মা গান্ধন' 
নহেন, গান্ধী মহারাজ') এবং তাঁহার শিষ্যগণ গ্রামবাসীদগকে রক্ষা করিয়াছেন, 
আগামী নির্বাচনে তাহারা গান্ধী মহারাজের পক্ষে ভোট 'দবে। ইউরোপীয় 
কর্মচারীদের পাঁরবর্তে তাহারা ভারতীয় কর্মচারীদের চাহে, কেননা তাহারা গান্ধী 
মহারাজের স্বেচ্ছাসেবকদের মত তাহাদের অভাব-অভিযোগ বুঝিতে পারবে এবং 
সহানৃভীত প্রকাশ কারবে। তাহারা বাঁলল যে স্বরাজ যত শনঘ্র সম্ভব আস্দক, 
ইহাই তাহাদের প্রার্থনা, কেন না স্বরাজের আমলে তাহারা সুখ হইবে। আম 
আরও দুহাঁদন গ্রামে কাটাইয়াছলাম, প্রথম দিন জনৈক অসহযোগা স্বেচ্ছাসেবকের 
সঙ্গে, দ্বিতীয় দিন জনৈক আঁভজ্ঞ ভারতীয় কর্মচারীর সঙ্গে । প্রত্যেক স্থানেই 
আম এরুপ কথা শুনতে পাই। গ্রামবাসীদের মনে পূর্বে যাঁদ বা কিছু সংশয় 
থাকিয়া থাকে, এখন আর তাহা নাই। তাহারা বিশ্বাস করে যে অসহযোগণীরাই 
তাহাদের প্রকৃত বন্ধ, সরকারী কর্মচারীরা নহে। সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাও ' 
দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিলেন যে, বাংলার গ্রামে ইহাই এখন প্রচলিত ধারণা । 

“আমার মনে এই ভাব আরও দূঢ় হইল. কেননা যে সব গ্রামের, কথা বাঁলতেছি 
সেগাীল মোটেই রাজনোৌতিক 'হিসাবে উন্নত নহে । এই অণ্চল সাধারণতঃ অনুন্নত, 
গ্রামবাসীরা দারদ্র, আঁশাক্ষত, সরল-প্রকৃতি এবং ভীরু । ইহাদের আধকাংশই 
মুসলমান। 

“আমি বাঁলয়াছি যে পঞ্জাবে গুর্-কা-বাগের ব্যাপারে অসহযোগ জয়লাভ 
কারয়াছে। বাংলাদেশেও এই বন্যা সেবাকার্যের ভিতর অসহযোগ আন্দেলন আরও 
একবার জয়লাভ কারিল।* 

মিঃ সি. এফ. আ্যানদ্রুজ একাধিকবার বন্যাপীড়ত অণ্চল পাঁরদর্শন করেন। 
তান সংবাদপত্রে এই বিষয়ে ৪টি প্রবন্ধ লির্ধেন। তাহা হইতে কয়েকাঁট অংশ 
উদ্ধৃত হইল :__ ৰ 

“আমরা সবদীর্ঘ ভ্রমণপথে কয়েকাঁট গ্রামের মধ্য দিয়া গেলাম এবং সহজেই 
দোঁখতে পাইলাম_ বেঙ্গল 'ালফ কর্মারা কিরূপ প্রশংসনীয় কার্য কাঁরয়াছে। 
ত্বাহারা গ্রামবাসীদের গৃহ পুননির্মাণ কারয়া দিয়াছে । আঁধকাংশ স্থলে তাহাদের 
সাহাফ্যেই এই গৃহনির্মীণকার্য হইয়াছে । এই ভ্রমণকালে, তাহাদের প্রচেম্টা যে 
কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই দেখিয়া আম 'বাস্মত হইয়াছি। রেলওয়ে 
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লাইন হইতে দূরে নিভৃত গ্রামেও আম গিয়াঁছ এবং সেখানেও তাহাদের সেবার 
হস্ত প্রসারত হইতে দেখিয়াছ। কর্মারা যেন সব্ব্গামী, এবং তাহাদের কাজ 
যেমন স্বল্প ব্যয়ে নির্বাহত হইয়াছে, তেমন ফলপ্রদও হইয়াছে । যতই এঁ সব কাজ 
আম দেখিয়াছি, ততই আমার মনে উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ, একথা 
বাঁললে অত্যান্ত হইবে না যে, ডাঃ পপ. সি. রায় এবং তাঁহার সহকারবন্দ শ্রীফৃত 
দাশগুপ্ত, ডাঃ সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক এস. এন. সেনগুপ্তের উৎসাহ ও প্রেরণায় 
যে কাজ হইয়াছে, তাহা বর্তমান ভারতে মানবের দৃঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য 
একটি সুমহৎ প্রচেজ্টা। 
“স্বেচ্ছাসেবকদের যে আঁভজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাও অপূর্ব । তাহাদের অনেকে 

আমাকে বাঁলয়াছে, মানবের দুর্দশা ও সাঁহফ্তাশান্তর যে জ্ঞান তাহারা লাভ কারয়াছে, 
তাহার ফলে তাহাদের জীবনের আদর্শই পারবাঁতত হইয়া গিয়াছে । গভীর বিপদের 
মধ্যেও গ্রামবাসীরা যে সন্তোষ ও সহিষ্কুতার পাঁরচয় দিয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকরা আমার 
নিকট শতমুখে তাহার প্রশংসা কাঁরয়াছে। 

“সান্তাহারে বেঙ্গল রালফ কমিটির প্রধান কর্মকেন্দ্রে তাঁহাদের কার্ধপদ্ধাত 
আম বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কাঁরয়াঁছ এবং তাহা যেভাবে পাঁরচাঁলিত হইতেছে, 
তাহা দেখিয়া আম চমংকৃত হইয়াছ। ইহা ঠিক যেন কোন ব্যবসায় ফার্মের প্রধান 
আফিস। কাগজপত্র যথারীতি রাখা হয় এবং 1হসাব নিয়ামতভাবে পরীক্ষা করা 
হয়। আমার নিজের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার ফলে আম সাধারণকে 'নাশ্চতর্পে 
জানাইতে পারি যে, সাহাধ্যকার্ষের জন্য যে অর্থ দান করা হইয়াছে, তাহার একটি 
পয়সাও অপব্যয় হয় নাই। সাহায্য বিতরণ ও পাঁরদর্শন প্রভৃতির জন্যও যতদ্র 

তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে, এই নূতন রেলওয়ে বাঁধের জন্য দেশের স্বাভাবিক 
জল-নিকাশের পথ র্হদ্ধ হইয়াছে । ইহ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রাজসাহণী জেলার 
আন্রাই-পাঁতসার অঞ্চলে প্রায় একমাসকাল জল দাঁড়াইয়াছিল এবং এঁ সময়ের মধ্যেই 
এ অণুলের সমস্ত ফসল নম্ট হইয়া গিয়াছল। 

«এই প্রবন্ধ শেষ কারবার পূর্বে কাঁলকাতাস্থিত বেঙ্গল রিলিফ কামটির 
গঠনকত্ণগণ এবং বন্যাবধবস্ত অণ্চলের কাঁর্মগণ সকলকেই আম প্রশংসা ও সাধৃবাদ 
জ্ঞাপন কারিতোছ। ইহাদের মধ্যে অনেকে বন্যার প্রথম হইতে এই অক্টোবর মাস 
পর্যন্ত ক্রমাগত অক্লান্তভাবে কাজ কাঁরজ্ছেন। তাঁহাদের পাঁরশ্রম কাজের বস্ততির 
সঙ্গে ক্রমেই বাঁড়তেছে। গ্রামে গ্রামে ঘাাঁরয়া আতারিন্ত পাঁরশ্রমে এবং উপযুদৃ্ত 

আহার্য ও বিশ্রামের অভাবে অনেক কর্মা' অসুস্থ হইয়া পাঁড়য়াছেন। সাহায্য- 
কেন্দ্রের হাসপাতালে এই সব কর্াদের চিকিৎসা করা হইয়াছে এবং সুস্থ হইয়াই 
প্রশংসনীয় সাহসের সাঁহত তাঁহারা পুনরায় কর্মে যোগ 'দিয়াছেন।” 

বর্তমানকালে যতদূর স্মরণ হয়, এর্প ভীষণ বন্যা ইতিপূর্বে আর হয় নাই। 
ছয় সাত বধসর পূর্বে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বংসরের (১৯৩১) 
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সেপ্টেম্বর মাসেও আর একাট প্রবল বন্যা উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বহুলাংশ 'বিধবস্ত 
কাঁরয়াছে। ইহা ভীষণতা, ধ্বংসের পারমাণ এবং বস্তৃতিতে পূর্বের সমস্ত বন্যাকে 
আঁতব্রম কাঁরয়াছে। হমাঁশলার মত ইহা সম্মুখে যাহা পাইয়াছে, সমস্তই ভাসাইয়া 
লইয়া 'গয়াছে। 
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ১৯২২ সালের বন্যা সাহায্যকার্ষে একজন প্রধান কমা 

ণছিলেন। “বাংলার বন্যা ও তাহা নিবারণের উপায়” নামক একটি প্রবন্ধের মুখবন্ধে 
[তান বাঁলয়াছেন :_ 
5 রারানি তে ভিরিতা হা! গত বংসরেও 

আর একটি বন্যা হইয়াছে। 
“সংবাদপত্রের বিবরণে দেখা যায়, 94784 ২৫ হাজার বর্গ 

মাইল স্থান গত বৎসর (১৯৩১) ভীষণ বন্যায় 'বধ্বস্ত হইয়াছিল। স্মরণণয় 
কালের মধ্যে এরূপ বন্যা এদেশে আর হয় নাই। এই অণ্চলে লোকবসাঁতর পাঁরমাণ 
প্রীত বর্গ মাইলে প্রায় ৮ শত। সতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বন্যায় প্রায় 
বিশ লক্ষ লোক ক্ষাতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং প্রায় ৪ লক্ষ গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। 
লোকের বন্যা সম্বন্ধে যে আভজ্ঞতা আছে (তাঁহার বাড়ী বন্যাপশীড়ত অণ্চলে) এবং 
ংবাদপত্রে যে 'ববরণ বাঁহর হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে এই 

বন্যায় বাংলাদেশের ৮ কোট হইতে ১০ কোট টাকা পর্যন্ত ক্ষাত হইয়াছে। 
বাংলাদেশের প্রত্যেক বাড়ীর মূল্য গড়ে ২০০ শত হইতে ২৫০ শত টাকা ধারয়া এই 
হিসাব করা হইতেছে । কিন্তু ক্ষাতর পাঁরমাণ এর চেয়ে বেশী হইবারই সম্ভাবনা ।” 
(মডার্ন 'রাভউ, ফেব্রুআর, ১৯৩২)। 

আম পুনর্বার বন্যাপশীড়তদের সাহায্যকার্ষের জন্য আহৃত হইলাম এবং 
সঞ্কটন্তরাণ সাঁমাতি এ কার্ষের ভার গ্রহণ করিল। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও 
আমাদের সাহায্যের আবেদনে লোকে সাড়া 'দল। কিন্তু ব্যবসাবাণজ্যে মন্দা এবং 
অর্থাভাবের জন্য, লোকের সহদয়তা সত্তেও পূবের মত অর্থ পাওয়া গেল না। 
আম আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে, খুলনা দুভিক্ষ, উত্তরবত্গের বন্যা, এবং 
বর্তমান বন্যা-সকল সময়েই ইউরোপীয় মিশনারীদের নিকট হইতে আম অর্থ- 
সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ কাঁরয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেরা অর্থ 
সংগ্রহ কাঁরয়া আমাকে দিয়াছেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে অবস্থা পর্যবেক্ষণ কারবার 
জন্য বন্যাপীড়ত অণ্চলে গিয়াছেন এবং সংবাদপত্রে তাঁহাদের আঁভজ্ঞতা প্রকাশ 
কাঁরতে 'দ্বধা করেন নাই। | 

এবারও বিজ্ঞান কলেজের গৃহে সক্কটন্াণ সাঁমাতর কার্যালয় খোলা হইয়াছিল: 
এবং সৌভাগ্যক্রমে শ্রীফীত সতঈশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পণ্টানন বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
প্রভীতির মত কর্মীদের সাহায্য আঁম পাইয়াছিলাম। ইহারা নিজেদের স্বাস্থ্যের 
ক্ষতি কাঁরয়াও প্রভাত হইতে রান্র 'দ্বপ্রহর পর্যন্ত কার্য কারতেন। প্রধানতঃ কাঁথি: 
ও তমলুক হইতে আগত একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের কার্যে বিশেষরূপে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। বন্যার প্রথম অবস্থায় বিধবস্ত অণ্লে কলেরা ও ম্যালোরয়ার প্রাদভ্াব- 
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হইয়াছিল। কিন্তু এইসমস্ত ত্যাগী করমর্রা “অজ্ঞাত যোদ্ধার” মতই সে সব 
বিপদ গ্রাহ্য করেন নাই। মানবসেবার আহ্বানে সাড়া 'দিয়া স্কুল-কলেজের ছাবরগণ 
এবং জনসাধারণও অর্থ সংগ্রহকার্ষে ব্রতী হইয়াছিলেন। কয়েকমাস পর্যন্ত একটা 
অপুর্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল- ছোট ছোট বালকবালকারা পর্যন্ত কলেজে তাহাদের 
সংগৃহীত অর্থ দান কারবার জন্য আসত। 

গবর্নমেন্ট তাঁহাদের অভ্যাসমত দু্দশাগ্রস্ত লোকদের কাতর 1চৎকারে কর্ণপাত 
কাঁরলেন না। দৌনক সংবাদপন্রসমূহের স্তম্ভে বন্যাবধব্ত অণ্টলের দুঃখদুর্দশার 
কথা সাঁবস্তারে প্রকাঁশত হইতোছল। সুতরাং দুভক্ষ, বন্যা প্রভৃতির প্রাতিকারের 
ভার শাসনপাঁরষদের যে সদস্যের উপর, তিনি স্পেশাল সেলুন গাড়ীতে এবং স্টীম- 
লণ্টে চাঁড়য়া বন্যাপনীড়ত অণ্চল দোঁখতে গেলেন। কিন্তু সদস্য মহাশয়ের নিজের 
চোখকান রুদ্ধ, অধস্তন কমচারীদের চোখকান দিয়াই তান দেখাশোনা করেন। 
বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নিজের 'সাঁভাঁলয়ান সেক্রেটারী ইহারাই 
তাঁহার বার্তাবহ ও মন্্রণাদাতা। দুভাগ্যের বিষয় এবারে মিঃ গাইনের মত সংবাদ- 
পত্রের কোন প্রাতিনাধ ছিলেন না, বান বন্যাবধব্ত অণ্চলের হুবহ বর্ণনা কাঁরতে 
পারেন। এই কথা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, বন্যাপপীড়ত অণ্চলে পূর্ব বংসর 

হইতেই দুর্ভিক্ষ দেখা দয়াছিল। এই অণ্লের প্রধান ফসল পাটের দর কমিয়া 
যাওয়াতেই দুভক্ষ আরম্ভ হইয়াছল। 

কিন্তু গবর্নমেন্টের জনৈক সদস্য পূর্বেই বালয়াছলেন যে, গবনমেন্ট দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান নয় এবং দান কারবার অবসর তাঁহাদের নাই। সুতরাং বন্যায় লোকের যে 
অপাঁরসীম ক্ষাঁত হইয়াছিল, তাহা লঘু কারয়া দেখাইবার চেষ্টা করা গবর্নমমেন্টের 
পক্ষে স্বাভাঁবক। রাজস্ব 'বভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাঁহার ইস্তাহারে বলেন, 

“বর্তমানে কোন দুভিক্ষ নাই, যাঁদও কিছু সাহায্য কারবার প্রয়োজন আছে। 
গবর্নমেন্ট এবং বেসরকারী প্রাতষ্ঠানসমূহ সকলেই সে সাহায্য কারতেছেন।” 

অনাহারের দূম্টান্তও তাঁহার চোখে পড়ে নাই! 
“সংবাদপন্রের সংবাদদাতারা যে সমস্ত আশঙ্কাজনক বিবরণ প্রেরণ কাঁরয়াছেন, 

তাহা যে আতরাঞজজত, বন্যাপশীড়ত স্থানের বতমান অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে 
পারা গেল। যাঁদও এখনও কতকগ্াল লোককে সাহায্য কারবার প্রয়োজন আছে, 
কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে।” 

জনৈক ইংরাজ ধর্মযাজক কিন্তু বন্যাপশীড়ত অণ্চলের অবস্থা সম্পর্কে নিজ্ন- 
শীলাখতরৃপ ববৃতি প্রদান করিয়াছেন : 

«স্টেটস্ম্যানের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষ্ (১৯৩১, ২৯শে সেপ্টেম্বর)_ 

“আপনার ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১) বুধবারের সংখ্যায় বাংলার বন্যার অবস্থা 

সম্পর্কে যে সরকারী ইস্তাহার প্রকাঁশত হইয়াছে, তাহা আঁম খুব মনোযোগের 
সাঁহত পাঁড়লাম। ইস্তাহার পাঁড়য়া বোধ হইল যে রাজস্ব িভাগের ভারপ্রাপ্ত 
সদস্য মহাশয় পাবনা, বগুড়া, এবং রংপ্দর জেলায় সাতাঁদন দ্রুতগাঁতিতে ভ্রমণ 

১৩ 



১৯৪ ৰ আত্মচারিত 

করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই প্রত্যক্ষ আঁভন্ঞতা' হইতে তিনি সরকার ইস্তাহারে 
বন্যার বর্তমান অবস্থা এবং ভাবষ্যৎ প্রাতকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ 
কাঁরতে 'দ্বধা বোধ করেন নাই। 

“তাঁহার সাহস প্রশংসনীয় হইলেও বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। পাবনা 
জেলা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বেড়া এবং বনওয়ারী নগরের বিল অণুল সম্বন্ধে যে 
রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্ক। আম এই অণুলে সম্প্রীতি তিন সপ্তাহ 
ভ্রমণ কাঁরয়া আঁসয়াঁছ এবং নিজের সামথ্যনুসারে সাহায্যকার্যও কাঁরয়াছি। আম 

দোঁখয়াছি যে, অনেক স্থলেই, বিশেষতঃ বিল অণ্চলে ও ইচ্ছামত ও চিকনাই নদীর 
নিকটে, আউশ ও আমন ধান বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে এবং দারদ্র গ্রামবাসীরা কাঁচাধান 
যেট.কু পারে রক্ষা করিবার চেস্টা কারতেছে। বলা বাহুল্য, উহা গরুর খাদ্য ছাড়া 
আর কোন প্রয়োজনে লাগবে না। মাননীয় সদস্য মহাশয় বলেন, ই অঞ্চলে 
অনাহারের কোন দৃজ্টান্ত দৌখতে পান নাই।, তান ও তাঁহার দলবল যেখানে 
লণ্ে ছিলেন, সেখানে হয়ত অনাহারের দ্টান্ত ছিল না। যাঁদ তান দুই একাঁদনও 
থাকতেন এবং আমার মত গ্রামের ভিতরে যাইতেন, তাহা হইলে তান 'নশ্চয়ই 
দেখতে পাইতেন যে শত শত লোক অনশনে, অর্ধাশনে আছে। অনেক স্থলে আম 
দোঁখয়াছ যে, তিনাঁদনের মধ্যে একবার আহার, সৌভাগ্য বাঁলয়া গণ্য। আম যে 
সমস্ত গ্রামে গিয়াছি এবং যে সব লোককে সাহায্য কাঁরয়াছ, তাহাদের নামের তাঁলকা 
দতে পার। এ সব স্থান অসীম দুর্দশাগ্রস্ত। 

রড বন্যা সাহাযোর জন্য যে অর্থ সংগৃহণত হইয়াছে, তাহা আপাততঃ জমা 
কারয়া রাখার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আম অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। 
দুর্দশাগ্রস্তদের মধ্যে খাদ্য-সাহায্য বিতরণ কারবার এই সময় এবং যে অর্থ সংগৃহীত 
হইয়াছে তদ্ব্তটত আরও অর্থ এই উদ্দেশ্যে এবং বস্ত্র ও ওষধের জন্য প্রয়োজন; 
গবননমেন্টকে সেই কারণে আম পরামর্শ দিই যে, তাঁহারা বীঁজশস্য'এবং চাষের বলদ 
প্রীতির জন্য ধণদান কার্য চালাইতে থাকুন। বন্যায় আঁধকাংশ গো-মহিষাঁদ ধ্বংস 
হইয়া গিয়াছে । সাধারণের নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বর্তমানে 
দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বিতরণ করা হউক ।, 

পাবনা, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ (রেভাঃ) আযালান. জে. গ্রেস 

শমঃ এইচ. এস. সুরাবদর্ণ বন্যাপীড়িত অণুল পারভ্রমণ করিয়া 'স্টেটসম্যানে' 
একখান সুদীর্ঘ পন্ন লেখেন ২২শে অক্টোবর, ১১৯৩১)। তাহাতে তিনি বলেন যে, 

_ “স্মরণীয় কালের মধ্যে বাংলায় এরূপ ভীষর্ণ বন্যা আর হয় নাই।” 
“জনৈক ভারতীয় পরলেখক” রেভাঃ গ্রেসের উত্ত পত্রের উপর নিম্নালাঁখত মল্তব্য 

প্রকাশ করেন (৩০শে সেপ্টেম্বর, স্টেটসম্যান) :₹ 
“গত মগ্গলবারের স্টেটসম্যানে বন্যাপীড়ত অণ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে পাবনার 

রেভাঃ আ্যালান গ্রেসের যে পর্ন প্রকাঁশত হইয়াছে, তাহা বাংলা গবর্নমেন্টের রাজদ্ব- 
বিভাগের সদস্য মহাশয়কে বব্লত কাঁরয়া তুলিবে। মিশনারী মহাশয় রেভেনিউ 
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সদস্যের ডীন্তর তীর প্রাতবাদ কাঁরয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, অনাহারের কোন 
দৃম্টান্ত পাওয়া যায় নাই--সরকারা ইস্তাহারের এই বর্ণনা সত্য নহে। মিঃ গ্রেসের 
ব্যন্তগত অভিজ্ঞতা এই যে, কোন কোন স্থানে লোকে তিন 'দনে একবার আহার 
করাটা সৌভাগ্যের বিষয় বাঁলয়া মনে করে। সরকারী ইস্তাহারের এইরূপ প্রাতবাদ 
যাঁদ কোন ভারতবাসী কাঁরতেন তবে তাহা রাজনোৌতিক আন্দোলনকারীদের 'মথ্যা 
প্রচারকার্য বাঁলয়া অগ্রাহ্য হইত। কিন্তু গবর্মমেন্ট বা অপর কেহ মিঃ গ্রেসকে 
সেই দলে ফেলিতে পারবেন ক না সন্দেহ। তাঁহার সময়োচত ও সাহাঁসকতাপূর্ণ 
উীন্তি দেখাইয়া দিয়াছে যে, সরকারণ ইস্তাহারে মাঝে মাঝে যে সব বিবৃতি করা হয়, 
তাহা একরুপ অসার। এবং আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এই ইস্তাহার একজন 
বাঙালী সদস্যের তদন্তের ফলাফলের উপর িনভর কাঁরয়া লিখিত। এই বাঙালশ 
সদস্য মহাশয় জীবনের শ্রেচ্চ অংশ দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপাঁতির কার্ষে 

আমার মতে লেখক আসল প্রশ্নটাই এড়াইয়াছেন। রেভোনউ সদস্যের পদে 
ঘটনাচক্লে একজন বাঙালী ছিলেন। আসলে বর্তমান শাসনপ্রণালশই যে শোচনীয় 
অবস্থার জন্য দায়ী, একথা আম পূর্বেই বাঁলয়াছ। 

আর আঁধক দ্টান্ত উল্লেখ না কাঁরয়া আম শুধু এখানে শ্রীত সতীশচন্দ্ 
দাশগুপ্তের বর্ণনা উদ্ধৃত কারব। তান ?ানজে বন্যা-বধবস্ত অণ্চল পাঁরদর্শন 
করেন, শারীরিক অস_স্থতা সত্বেও প্রদরূজে ভ্রমণ কাঁরয়া স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা 
দেখেন। 

“একটি গ্রামে, একটি পাঁরবার ব্যতঁত সমস্ত লোককে আম কুমুদ ফুলের মূল 
খাইয়া জীবন ধারণ করিতে দৌখয়াছি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহারা অন্ন কাহাকে 
বলে জানিতে পারে নাই। গ্রামে অনাহারেও লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মেয়েরা ছিন্ন 
বস্ত পাঁরয়াছিল, পুরুষেরা দুরব্ল ও নৈরাশ্যগ্রস্ত, বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্য 
শোচনীয়। আম যখন য়াছিলাম, দেখিতে পাইলাম যে, কতকগ্যীল বালক-বাঁলকা 
কুমধ্দ ফলের মূলের সন্ধান করিতেছে । এবং মেয়েরা গৃহে উহাই খাদ্যের জন্য 
সিদ্ধ কারতেছে। টাঙ্গাইলের বাসাইল থানার অন্তর্গত চাকদা গ্রামের এই অবস্থা । 
বন্যাবিধবস্ত অণ্চলে এমন শত শত গ্রাম আছে, যাহার অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। 
যেখানে কুম্দ ফুল হয় না, অথবা যথেষ্ট পারমাণে পাওয়া যায় না, সেখানে লোকে 
কলাপাতার আঁশ খাইয়া জাঁবনধারণ কারতেছে।» 

শ্রীফৃত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগপ্তও বন্যপশীড়ত অণ্চলে লোকের অবস্থা পাঁরদর্শন 
কাঁরতে গিয়াছিলেন। তিনি লোকের বাড়ীতে রন্ধনশালার ভিতরে "নিয়া, তাহারা 
কি খাইয়া বাঁচয়া আছে অনুসন্ধান কারয়া দেখিয়াছলেন। 

“একাট বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ঘরের মধ্যে চাঁহয়া ক্ষিতীশবাব এককোণে দুই- 
খানি ইক্ষুখণ্ড দেখলেন। গৃহস্বামী ক্ষিতীশবাবুকে তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিলেন 
যে উহা ইক্ষুখণ্ড নহে, কদলীর ডগা মান্র। এগুলি চাঁচা হইয়াছে, সেজন্য ইক্ষুর 
মত দেখাইতেছে। সোজা কথায় ওগ্ীল 'নকল ইক্ষুদণ্ড। ছোট ছেলেমেয়েরা 
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যখন কাঁদে এবং তাহাদের খাইতে দিবার কিছ থাকে না, তখন উহা ইক্ষুখণ্ডের মত 
ছোট ছোট কারয়া কাঁটয়া তাহাদের দেওয়া হয়। তাহারা সেগুলি চিবাইয়া রস পান 
করে। এইভাবে পাঁরশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং আর কাঁদে না। 1শশুরা 'চিবাইয়া যে 
ছোবড়া ফোলয়া দিয়াছে, তাহাও 'ক্ষিতীশবাবুকে দেখানো হইল । ক্ষিতীশবাবু 
এগ্ীল লইয়া আঁসয়াঁছলেন। বিজ্ঞান কলেজে উহা দেখানো হইতেছে। 

“তার পর ক্ষিতশবাবু আর একট বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রান্না- 
ঘরে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, দুইটি ছোট ছেলে এক কোণে বাঁসয়া গোপনে কি 
যেন খাইতেছে। ্ষিতীশবাবু জিনিসটা কি জানিতে চাঁহলেন এবং থালাখানা 
বাহিরে লইয়া আঁসলেন। দোঁখলেন, ছেলেরা কি একটা আঠার মত জিনিস 
খাইতেছিল। ছেলেদের বাপ বুঝাইয়া দিল, উহা কচুসিদ্ধ মান্র। উহার সঙ্গে 
লবণও ছিল না। বাপ যখন কথা বাঁলতোছল, সেই সময় একটা ছয় বৎসরের মেয়ে 
আঁসয়া থালা হইতে তাড়াতাঁড় খাইতে আরম্ভ কাঁরল। ছোট ছেলেদের জন্য 
খানিকটা রাখবার জন্য মেয়োটকে বলা হইল, কিন্তু কথা শেষ হইবার পৃবেহি সে 
বাকীটুকু এক গ্রাসে খাইয়া ফেলিল। ছোট ছেলে দুইটি হতাশ হইয়া কাঁদতে 
লাঁগল। ওইটুকুই ছিল শেষ সম্বল। বাপ বেচারা রান্নাঘর হইতে পান্র আঁনয়া 
দোঁখল, আর কছুই অবাঁশম্ট নাই।» 

দৈনিক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত এ সমস্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, দেশের 
শাসনপ্রণলশী কি ভাবে চলিতেছে। এ সমস্ত বর্ণনাই প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন কারতেছে, 
উহার উপর কোনরূপ টীকা নিম্প্রয়োজন। 

কিন্তু তথাপি সাম্রাজ্যবাদের কবি তাহার 'ভারতীয় আভজ্ঞতা' লইয়া নিম্নোদ্ধূত 
অর্থহনন বাজে কিতা 'লাখতে কুশ্ঠিত হন না। এগুলি বোধ হয় স্বদেশবাস 
এবং াবশ্ববাসীদের মনকে প্রতারত কারবার জন্য। 

শ্বৈতাঙ্গের দাঁয়ত্ব-ভার মাথায় তৃলিয়া লও; (ক) 
দুভিক্ষ-পীড়তদের অন্ন দাও, 
রোগ পাড়া দূর কর; 
শ্বেতাঙ্গদের দায়ত্বভার মাথায় তুলিয়া লও, 
রাজাদের তুচ্ছ শাসনের প্রয়োজন নাই। 

(ইংরাজী কবিতার অনুবাদ) 

১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কারতে গিয়া আম 
বাঁলয়াছ, “প্রজাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়; যঁদ রেলওয়ের সঙ্কীর্ণ কালভার্টগুল 
বড় সেতুতে পাঁরণত করা হইত, তবে এই বন্যা নিবারণ করা যাইত, অন্ততঃপক্ষে 
ইহার প্রকোপ বহুল পাঁরমাণে হাস করা যাইত।”» বর্তমান বৎসরের বন্যা এমন 

(ক) আমি যখন এই অংশের প্রুফ দেখিতোছলাম, তখন (১১1 ৬। ৩২) স্যার স্যামুয়েল 
হোর ভারতীয় 'সাঁভল সাঁভসের যে গুণগান করিয়াছেন, তাহা পাড়য়া কৌতুক বোধ করিলাম। 
প্রত্যুত্তর স্বরূপে আমার বাঁহর এই অংশ তাঁহাকে উপহার দিতে ইচ্ছা হইতেছে । এই আত্মগাঁরমা- 
কণর্তনের প্রহসন কবে শেষ হইবে 2 
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ভশষণ হইত না যাঁদ পূর্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন কাঁরয়া জল-নিকাশের পথ করা 
হইত। সম্প্রাত এই 'বষয়ে একখান সময়োপযোগী পাস্তা আমার হস্তগত 
হইয়াছে। লেখক বিষয়াট খুব যত্র সহকারে অধ্যয়ন কাঁরয়াছেন, সুতরাং এাঁবষয়ে 
তাঁহার কথা বাঁলবার আধকার আছে। আম এ পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
কাঁরতোছ। 

“১৯২২ সালের উত্তর বঙ্গের প্রবল বন্যা অনেকের চোখ খুলিয়া 'দিয়াঁছল। 
প্রাসদ্ধ ডান্তার বেষ্টনী তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রাতিভা বলে আঁবচ্কার করেন যে ই. 'ৰ. 
রেলপথ (ঁবশেবতঃ নূতন সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথ) নির্মাণের গুরুতর ব্রাটই ইহার 
কারণ। এই সমস্ত রেলপথে সঙ্কীর্ণ কালভার্ট এবং ক্ষুদ্র অপাঁরসর সেতু থাকাতেই 
জল জনমিয়া বন্যার পথ প্রশস্ত করে। এই বন্যারই আন.ষাঁঙ্গক ফল ম্যালোরয়া, 
কলেরা এবং অন্যান্য মারাত্মক ব্যাঁধর প্রকোপ । কিন্তু এই বন্যা ও মহামারীর ফল 
ভোগ করে দরিদ্র মৃক কৃষককুল, এই আত্মপ্রচার ও বড়মানষর যুগে যাহাদের 
আঁস্তত্ব বিসদৃশ বলিয়'ই বোধ হয়। সম্প্রীতি প্রাসদ্ধ জলশান্ত বিশেষজ্ঞ হইীঞ্জানয়ার 
স্যার উইলিয়াম উইল্্ককৃস্ যে সব বন্তৃতা কারয়াছেন, তাহার দ্বারা বাঁধ নির্মাণ 
কারবার নীতির অসারতা প্রমাঁণত হইয়াছে। তবু, এই সমস্ত অপকার্য নিবারণ 
কারবে কে? কত 'দিনেই বা তাহা 'নবাঁরত হইবেঃ পক্ষান্তরে, 'ভাবষ্যং বন্যার 
বিরুদ্ধে সতক্ততার ব্যবস্থা স্বরূপ”, আরও বেশী বাঁধ 'নার্মত হওয়া আশ্চর্যের 
বিষয় নহে।”খে) 

উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের সাহসী কৃষককুলই গবর্নমেন্টের প্রধান সহায় ও শান্তি- 
স্বরুপ,কেননা ইহারাই পাট চাষের দ্বারা এশ*বর্য উৎপাদন করে এবং ইহারাই 
আমদানী ব্রিটিশ বস্ত্জাত ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যর প্রধান কেতা। গবরনমেন্ট এই 
দারদ্র ও অসহায়দের মশামাঁছর মত ধবংস হইতে দিতেছেন। 

দরিদ্র মক রায়তেরা যে ক্ষাত সহ্য কাঁরয়াছে, তাহা অপাঁরমেয়। অনেক স্থলে 
তাহাদের গোমহিষাঁদ পশু এবং বাড়নঘর বন্যায় ভাঁসয়া গিয়াছে । ভারতগবর্ণমেন্ট 
সমস্ত পাট শুলকই নিজেরা গ্রহণ করেন এবং গত কয়েক বৎসরে তাঁহারা প্রায় 
৪০1৫০ কোট টাকা এই বাবত লইয়াছেন। যাঁদ এই বিপুল অর্থের শতকরা এক 
ভাগও দুর্গতদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হইত, তবে তাহারা হয়ত বাঁচিতে পারিত। 
কিন্তু তাহা হইলে অন্যাদকে যে সব অমিতব্যয়িতা অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, 
তাহা সম্ভবপর হইত না। 

বাংলাদেশে প্রায়ই যে সব বন্যা ও দুভিক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইতে শিক্ষা কারবার 
অনেক বিষয় আছে। আমাদের জাতির অন্তার্নীহত শন্তির পরিমাণ ক এবং 
জাতীয় জীবনের বিকাশের পথে এই বাধা-বিপাত্তর বিরুদ্ধে আমরা 'কিরূপে সংগ্রাম 
কাঁরতে পার, তাহা এই সব বন্যা ও দুভক্ষের মধ্য দয়া প্রকাঁশত হইয়াছে। 

(খ) 70105 9657851 10০৫, 1931--% 98911617019 211) 73810761159, 1৮1910091, 730810 
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বাংলা গবনমেন্ট বন্যার ধবংসলীলা ও তজ্জাঁনত অপাঁরমেয় ক্ষাত লঘু কাঁরয়া 
দেখাইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন। গবর্নমেন্ট বন্যাবধবস্ত অণ্চলের ক্ষতি 
সম্বন্ধে হাস্যকর বিবরণ প্রকাশ করেন এবং একটি 'নাখল বঙ্গ সাহায্যভান্ডার 
খোলাও প্রয়োজন মনে করেন না। 

কাঁরতেন, তাহা হইলে সাহায্যকার্ষের জন্য প্রদত্ত অর্থের কতটা অংশ বড় বড় 
কর্মচারীদের মোটা মাহনা ও গাড়ীখরচা বাবত ব্যয় হইতঃ খুব সম্ভব আসল 
কাজ অপেক্ষা পাঁরদর্শনের কাজেই বেশী টাকা লাগত । বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবক 
প্রতিষ্ঠানগুলির কাজই অধিকতর স্ব্প ব্যয়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে পাঁরচালিত হয়, 
কেননা সেখানে সরকারী লাল ফিতার দৌরাত্ম্য নাই। 

বন্যা বাংলার যুবকাঁদগকে নিয়মান্বর্তিতা ও দৃঢ়ুসওঙকল্পের শিক্ষা 1দয়াছে। 
ইহা হাতেকলমে আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের কাজ 1শখাইয়াছে। পূর্বে বন্যার সমর, 
সাহায্যকার্য তিন সপ্তাহ বা একমাসের বেশী স্থায়শ হইত না, উহা কতকটা প্রাথামক 
সাহায্যস্বরূপ ছিল। বন্যার ভীষণতা একট কাঁমলেই সাহায্যকার্য বন্ধ করা হইত 
এবং হতভাগ্য আঁধবাসখদের নিজেদের অদৃম্টের উপর নিভর কারিতে হইত। যতদুর 

হইত না। 
কিন্তু বন্যার সম্বন্ধে একটা খুব বড় কথা এই যে_ হিন্দু-মুসলমান মিলনের 

সমস্যা এই বন্যা সেবাকার্যের মধ্য দিয়া আশাপ্রদ বাঁলয়া মনে হয়। যাহারা এই 
মিলন সম্ভবপর মনে করেন না, তাঁহাঁদগকে আম জানাইতে চাই যে, বন্যাপশীড়তদের 
মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জনই ছিল মুসলমান এবং যাহারা সাহায্যকার্য করিষাছে, 
তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ জনই ছিল 'হন্দদ এবং আম [নিশ্চিতরূপে বাঁলতে 
পাঁর যে, কোন 'হিন্দুই, মুসলমান ভ্রাতাদের সাহায্যের জনা যে সময় ও শান্ত ব্যায়ত 
হইয়াছে, তাহাতে আপাতত করে নাই। রাজনোতিক প্যান্ট ও আপস সফল হইতে না 
পারে, কিন্তু এই আন্তরিক সেবা ও সহানুভূতির দু 1ভীত্তর উপর যে বন্ধুত্ব 
গাঁড়য়া উঠে, তাহার ক্ষয় নাই। 

এই বন্যার মধ্য দিয়া আমরা ভাঁবিষ্যং যুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছি। 'বাভন্ন 
প্রদেশে 'বাভন্ন রকমের জলবায়ু, 'বাভন্ন ভাষা, 'বাচত্র রকমের বেশভৃষা, 'বাভন্ন 
ধর্ম এবং "বাঁভন্ন রকমের মতামত থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ যে একাঁট অখন্ড দেশ 

তাহা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। ইহার কোন অংশে কোন বিপদ বা বিপাত্ত 
ঘাঁটলেই সমস্ত অঙ্গই গভীর আন্তাঁরকতা" ও সমবেদনার সঙ্গে তাহাতে সাড়া দেয়। 



জিতীন্ শ্রহড 

শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্য, অর্থনীতি ও 
সমাজ সম্বন্ধীয় কথ৷ 





উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
1বশবাবদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য উন্মত্ত আকাতক্ষা 

(১) দলে দলে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি 

“আম একমান্র বৃহৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন কারয়াছ, একমান্ন ?শক্ষকের নিকট পাঁড়য়াছি। সে বৃহৎ 
গ্রল্থ জীবন. সেই [শিক্ষক দৈনিক আঁভজ্ঞতা।”-__মুসোলিনশ। 

“আনার বিশ্বাস 'িশ্বাবিদ্যালয়ের ছান্রজবন অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইম্ট অপেক্ষা আনিষ্টই 
বেশি করে ।”- ন্স্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। 

[বশবাবদ্যালয়ের উপাধ লাভের জন্য অদ্ভূত ব্যাকুলতা আমাদের যুবকদের একটা 
ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই যে বশ্বাবদ্যালয়ের "মার্কা" পাইবার জন্য ব্যাকুলতা-_ 
ইহার মূলে আছে একটা অন্ধ [ব*বাস। আমাদের ছান্রগণ এবং তাহাদের আভিভাবকেরা 
সকলেই মনে করে যে বিশ্বাবিদ্যালয়ের উপাঁধ সরকারী চাকার লাভের একমান্র উপায়, 
-আইন, ডান্তাঁর বা হীর্জানয়াঁরং প্রভৃতি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ কারবারও এঁ একমান্র 
পথ। উপাঁধধারীদের অবশেষে যে শোচনীয় দুর্দশা হইয়াছে, তাহা এস্থখলে বলা 
নিষ্প্রয়োজন। এইমান্্র বাললেই যথেষ্ট হইবে, অসংখ্য বেকারদের কথা 'ববেচনা 
কাঁরলে, একজন গ্রাজুয়েটের বাজারদর গড়ে মাঁসক ২৫ টাকার বেশী নহে । তাহাদের 
মধ্যে শতকরা একজন বোধহয় জীবনে সাফল্য লাভ করে, বাকী সকলে িন্তাহগন- 
ভাবে ধবংসের দিকে অগ্রসর হয়। বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইয়া অনেক শিক্ষিত 
যুবক আত্মহত্যা করে-__ বিশেষতঃ যাঁদ তাহাদের ঘাড়ে সংসারের ভার পড়ে ।€১) 

বশবাবদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা আমরা এতকাল পর্যন্ত জাতির শান্ত ও 
মেধার যে অপারিমেয় অপব্যয় হইতে 'দিয়াছি, তাহার প্রাতি দেশবাসীর দৃষ্ট আকর্ষণ 
করা প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছে। মাদ্রাজ 'বিশ্বাবদ্যালয়ে ১৯২০ সালে ভাইস্ 
চ্যান্সেলররূপে বন্তুতা কারতে 'গয়া শ্রীধূত শ্রীনবাস আয়েঙ্গার যে হৃদয়াবদারক 
বর্ণনা করেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধৃত কাঁরব। 

“মাদ্রাজ বিশবাবদ্যালয়ে ১৮,৪০০ হাজার শ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস অনু- 
সন্ধান কারয়া দেখা 'গয়াছে যে, প্রায় ৩,৭০০ জন সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিল; 

(১) মৃত্যুঞ্জয় শীল নামক ৩০ বংসর বয়স্ক যুবক আত্মহত্যা করে। এই সম্পর্কে 
করোনারের আদালতে তদন্তের সমর নিম্নালীখত বিবরণ প্রকাশিত হয়। শীল অনেকাঁদন পর্যন্ত 
বেকার 'ছিল। সম্প্রীতি একাঁদন সে তাহার মাকে বলে যে, সে একি কাজ পাইয়াছে। ১৪ই মার্চ 

হাসপাতালে স্থানান্তারত ফাঁরলে সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পকেটে একখান পত্র 
পাওয়া যায়। এ পত্রে লেখা ছিল যে, তাহার মা ও স্ত্রী অনাহারে আছে, ইহা সে আর সহ্য কাঁরতে 
পারে না। সে তাহার মাকে কিং সান্তনা দিবার জন্য মিথ্যা কাঁরয়া বাঁলয়াছিল, সে কাজ 
পাইয়াছে।”_ দৌনক সংবাদপন্র, ২৮শে মার্চ, ১৯২৮। ) 

এইরূপ ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘঁটিতেছে। 



২০২ আত্মচরিত 

প্রায় এ সংখ্যক গ্রাজুয়েট শিক্ষকরূপে কাজ কাঁরতেছিল। ৬০০০ হাজার আইন 
ব্যবসায়ে যোগ 'দয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে ৭৬৫ জন, বাণিজ্যে ১০০ এবং 
বিজ্ঞানচচ্ঠায় মান্র ৫৬ জন যোগ দিয়াছে । এই ১৮ই হাজার লোকের মধ্যে মানবজ্ঞান- 
ভান্ডারে কিছ দান কারতে পাঁরিয়াছে, এমন লোক খঃজিয়া পাওয়া যায় না।» 

আসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ 'দিতেছেন (১৯২৬) 
«এই বৎসর মাদ্রাজ 'বশ্বাবদ্যালয়ে উপাঁধ লাভার্থার সংখ্যা প্রায় ১৪৫০ 

হইয়াছে। এই সংখ্যাধিক্যের জন্য এবার স্থর হইয়াছে যে, আগামী বৃহস্পাঁতবার 
দুইবার কন্ভোকেশান হইবে। প্রথমবার ২টার সময়, ভাইস্্যান্সেলর উহাতে 
সভাপতিত্ব করিবেন, দ্বিতীয়বার ৪ইটার সময়, চ্যান্সেলর উহার সভাপাঁত হইবেন ।” 

কলিকাতা ও মাদ্রাজের দুই বশ্বাবদ্যালয় অজস্র গ্রাজুয়েট প্রসবের কারখানা- 
স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাও যেন পর্যাপ্ত বাঁলিয়া মনে হয় নাই, তাই 
পর পর কতকগ্ীল নূতন বিশ্বাবদ্যালয়ের সৃম্টি হইয়াছে। এক যক্তপ্রদেশেই 
বারাণসী, আঁলগড়, লক্ষেবী এবং আগ্রাতে ৪1 বিশ্বাবদ্যালয় হইয়াছে । মাদ্রাজ 
প্রদেশও পশ্চাংপদ হইবার পান্ন নহে, সেখানেও অন্নমালাই ও অন্ধ আরও দুইটি 
বিশ্বাবদ্যালয় হইয়াছে । মধ্যপ্রদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং 

সহায়তা কারতেছে। ডিগ্রী লাভের জন্য এই অস্বাভাঁবক আকাঙ্ক্ষা ব্যাধাবশেষ 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘোর আনম্ট কারতেছে। জাতর মানাঁসক উন্নতি ও 
সংস্কৃতির মূলে ইহা বিষের ন্যায় কার্য কারতেছে। বর্তমানে যেরুপ ভ্রান্ত- 
প্রণালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার ফলে এমন এক শ্রেণীর 
শিক্ষিত যুবকের সৃন্টি হইতেছে, যাহাদের কোন কর্মপ্রেরণা, উৎসাহ ও শান্ত নাই 
এবং জীবনসংগ্রামে তাহারা নিজেদের অসহায় বাঁলয়াই বোধ করে। সংখ্যার দিক 
দয়া এই শিক্ষায় কিছু লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু উৎকর্ষের দক দিয়া ইহা অধঃ- 
পতনের সূচনাই কাঁরতেছে। সাধারণ গ্রাজয়েটরা মার্কাধারী মূর্খ বাঁললেও হয়। 
আমার কয়েকটি প্রকাশ্য বন্তুতায় আম স্পম্টভাবেই বাঁলয়াঁছ যে, 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাধ অত্ভ্তা ঢাঁকবার ছদ্মবেশ মান্। 'িশ্বাবদ্যালয়ের উপাধিধারীর আতি 
সামান্য জ্ঞানই আছে এবং পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য যেটুকু না হইলে চলে না, 
সেইটুকুই সে শিখে ।(২) 

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাঁধিধারীরা অনেক সময় অভিযোগ করেন, আম তাঁহাদের 
প্রাত আবচার কারতোছ। তাঁহারা বলেন, “আপাঁন কি আমাদের মাড়োয়ারী হইতে 
বলেন?” আম স্পম্ট ভাবেই তাহাদিগকে বাঁল যে আম তাহা চাই না। আম 

(২) “যত কম মূল্যে সম্ভব, িশ্ববিদ্যালয়ের "ডিগ্রশধারণীকে ক্লয় করাই যেন প্রথা হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। ২৫ টাকায় একজন বি. এ.কে পাওয়া যায় সম্ভবতঃ তাহারা আরও অন্য কাজ করে 
বা আইন পড়ে)। সব সময়ের জন্য একজন বি. এ.-কে ৪০. টাকায় পাওয়া যায়। ইহারা সবচেয়ে 
দুর্বল, হতাশ প্রকৃতির লোক। ইহাদের স্বাস্থ্য ও শান্ত উভয়ই হাস পাইয়াছে। কাজ যেমনভাবে 
ইচ্ছা চলুক, ইহাই তাহাদের মনের ভাব। যাঁদ কোন ছান্র পড়ে ভাল, না পাঁড়য়া দুম্টাম কাঁরয়া 
বেড়ায়, তাহাতেও ক্ষাত না।”-_ মাইকেল ওয়েস্ট, এডুকেশন, ১৭৮ প। 



উনাঁবংশ পারচ্ছেদ | ২০৩ 

যাঁদ এই শেষ বয়সে 'মাড়োয়ারীগিরি' প্রচার কার, তবে আম নিজেকে এবং সমস্ত 
জীবনের কার্যকেই ছোট কারয়া ফোলব। প্রত্যেক যূবকই যে বশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাধি লাভকেই জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে কারিবে, ইহারই আম তাত্র 
নিন্দা কার। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। কাঁলকাতা িশ্বাঁবদ্যালয়ের 
অধীনে ২০। ২৫ হাজার এবং ঢাকা বশ্বাঁবদ্যালয়ের অধীনে আরও প্রায় দুই হাজার 
ছাত্র ডিগ্রী লাভের জন্য প্রস্তৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২।৩ জন 
সরকারী চাকার, এবং ডান্তারি, ওকালাতি প্রভাতি ব্যবসায়ে স্থান পাইতে পারেন, এই 
আপ্রয় সত্য সকলেই ভূয়া যান। অবাঁশস্ট শতকরা ৯৭ জনের কি হইবে? 
তাঁহাদের যে 'নতান্ত অক্ষম অবস্থায় জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে। 
যদি এই বিপুল সংখ্যা হইতে বাছিয়া বাঁছয়া তিন হাজার ছান্রকে উচ্চ 'শক্ষালাভার্থ 
প্রেরণ করা যায়, তবে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ প্রভাতর ফলে যে সমস্ত চাকার 
খালি হয় তাহার জন্য যথেম্ট লোক পাওয়া যাইবে, নানা বিদ্যায় গবেষণা কারবার 
জন্য ছাত্রের অভাব হইবে না এবং ভাবষ্যং শাসক, ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেট, মুন্সেফ এবং 
উচ্চশ্রেণীর কেরানী পদের জন্যও লোক জুটবে। 

ইশ্ডিয়ান স্ট্যাট্টারী কমিশনের রিপোর্ট সেপ্টম্বর, ১৯২৯) [012] 60০01 
-7চ২০16%/ 01 0165 070৮0) 9£ 18700086101) 11] 73100191) 11719] হইতে নিম্নে 

যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে ব্যাপারটা আরও স্পম্ট হইবে। 

“অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও আইন ব্যবসায়ে দুই চাঁরিজনের ভাগেই মান্র 
পুরস্কার মিলে, আর আঁধকাংশের ভাগে পড়ে শূন্য। একজন সাধারণ উকিলের 
পক্ষে জীবকাজন করাও কঠিন হইয়া পড়ে ।(৩) চিকিৎসা ব্যবসায় ও হাঞ্জনিয়ারিং 
অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকই অবলম্বন কাঁরতে পারে-ডান্তাঁর বা হীঞ্জনিয়ারং 
[বদ্যশিক্ষা ব্যয়সাধ্যও বটে। যে সমস্ত লোকের বিদ্যাচর্চর প্রাতি কোন আকর্ষণ 
নাই, তাহা অনুশীলন কারবার যোগ্যতাও নাই, তাহারা বশবাবদ্যালয় ও কলেজ 
শিক্ষার প্রাতি আকৃষ্ট হয়, তাহার একটি প্রধান কারণ, এই যে, গবর্নমেন্ট সরকার 
কাজের জন্য বশ্বাবদ্যালয়ের 1ডগ্রীঁ একান্ত আবশ্যক বাঁলয়া নরেশ কারয়াছেন। 
যে সমস্ত কাজের জন্য 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নাই 
তাহাতে গবরনমেন্ট যাঁদ ডিগ্রীর দাঁব না কাঁরতেন, তাহা হইলে বিশ্বাবিদ্যালয় ও 
কলেজগ্যীলর উপর চাপ বোধ হয় কম পাঁড়ত। আমরা প্রস্তাব করি যে, কতকগ্নাল 
সরকারী কেরানী পদের জন্য বলাতে যেমন 'সাঁভল সাঁভসের পরীক্ষা আছে, এ 
ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা হউক। কেরানীগিরির জন্য যে সব বিষয় জানা প্রয়োজন, 
ররর এলি 

তে) আঁলপুর বারে প্রায় ৯৫০ জন বি. এল, ও এম. এ. বি. এল. উাঁকল আছেন। কয়েকজন 
কৃতী উকিলের মুখে আম শূনিয়াছ যে এ সমস্ত উকিলদের মধ্যে শতকরা ১০ জনও ভালরূপে 
জশীবকার্জন কারতে পারে না। এই সব প্রফহধন' উাঁকলের কথা প্রবাদবাক্যের মত হইয়া পাঁড়য়াছে। 
মকেলের চেয়ে উাঁকলের সংখ্যাই বেশী । কোন কোন দায়ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের নিকট শুনিয়াছি, 
বাঁরশালে একজন উকিলের আয় গড়ে মাসে ২৫. টাকার বেশী নহে। অবশ্য পব্রফহধীন' উাঁকলদের 
অবস্থা বিবেচনা কারয়াই এই 'হসাব ধরা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্তবেও কাঁলকাতা ও ঢাকার আইন 
কলেজে দলে দলে ছান্র ষোগদান কাঁরতেছে। 



২০৪ আত্মচারত 

উত্ত পরীক্ষা তদনূর্প হইবে এবং উহাতে বিশবাবদ্যালয়ের ডিগ্রীর দরকার হইবে 
না। আমরা শুধু কেরানীগাঁর কাজের কথাই বাঁলতোছ, উচ্চশ্রেণীর সাঁভ'সের 
কথা বাঁলতোছ না। কেননা এই সব উচ্চশ্রেণর কাজে কম লোকেরই প্রয়োজন হয় 
এবং উহার ফলে বিশ্বাবদ্যালয়ের ছান্রসংখ্যার বিশেষ কিছ হ্াসবাদ্ধ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। 

“বমবাবিদ্যালয়ে এমন সব ছান্তরের ভীড়ই বেশী, বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে 
যাহাদের মানাঁসক বা আর্ক কোন উন্নাতি হয় না। শত শত ছান্রের পক্ষে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্থ ও শান্তর অপব্যয় মান্। আর ইহাতে কেবল ব্যান্তগত 
অর্থেরই অপব্য় হয় না। সকল দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের প্রত্যেক ছাত্রের 
জন্য তাহার প্রদত্ত ছান্রবেতন অপেক্ষা অনেক বেশন ব্যয় হয়, কোন কোন স্থলে পাঁচ 

ছয়গ্ণ বেশী অর্থ ব্যয় হয়।(৪) ভারতবর্ষে এই আঁতারিস্ত অর্থ লোকের বাঁত্ত হইতে 
এবং অনেকাংশে সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হয়। বতর্মানে যে সব ছান্র উচ্চাশক্ষার 
যোগ্যতা না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে যায় তাহাদের মধ্যে অনেককে যাঁদ 
অজ্প বয়সেই তাহাদের শান্ত সামর্থেযের অনুরূপ নানা বৃত্তি শিক্ষার জন্য নিযুক্ত 
করা যায়, তবে তাহার ফল ভালই হইবে। একদিকে যেমন এ আঁতীারন্ত অর্থ 
আঁধকতর কার্যকরী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যাইবে, অন্যাদকে তেমনই মেধাবী ছান্র- 

গণের জন্য ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে । 'বিশ্বাবদ্যালয়ে ও কলেজে যে সব 
ছাত্র দলে দলে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকের শিক্ষা ব্যর্থ হয়; দেশ ও সমাজের দিক 
হইতেও তাহাদের কোন চাহিদা নাই এবং ইহার ফলে বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার অবনতি 
ঘাঁটতেছে।” 

(২) বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বনাম আত্মচেষ্টায় শিক্ষিত ব্যান্ত 

একজন ক্ষীণ-স্বাস্থ্য ব্যন্ত 'িশ্বাঁবদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিয়াও, সাহত্য- 
জগতে কির্প কাতত্ব লাভ কারতে পারেন, তাহার দ্টান্তস্বরূপ “সভ্যতীর ইতিহাস' 
প্রণেতা হেনার টমাস বাকলের (১৮২১--১৮৬২) নাম করা যাইতে পারে । তাঁহার 
স্বাস্থ্য বাল্যকাল হইতেই ভাল ছিল না এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁহার 'িতা- 
মাতা 'তাঁহার মস্তিম্ক ভারাক্রান্ত কাঁরিতে চেম্টা করেন নাই।” আট বংসর বয়সেও 
তাঁহার অক্ষর পাঁরচয় হয় নাই এবং আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত তান “সেক্সাঁপয়র,, 
পপলগ্রিমূস্ প্রোগ্রেস' এবং 'আরোবিয়ান নাইটস্ ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েন নাই। 
চি জা গাহাগরা কিন্তু সেখান হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনা হয়। 

(9) ১৯২৭--২৮ সালে 'বাঁভন্ন কলেজে প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার জন্য নিম্নালাখতর্প ব্যয় 
হইয়াছে: প্রোসডোন্স কলেজে ৭৫৫. টাকা, তন্মধ্যে সরকারণ তহবিল হইতে ৩০১-৫ টাকা; ঢাকা 
ইশ্টারামাডয়েট কলেজে ৪৩১৯ টাকা, তন্মধ্যে সরকার তহবিল হইতে ৩৪৩.৪ টাকা; হুগলশী 
কলেজে &১৫-&৫ টাকা, সরকারী তহবিল হইতে ৪২৭২ টাকা; সংস্কৃত কলেজে ৫৫৬-৩ টাকা, 
সরকারখ তহবিল হইতে ৫০৯ টাকা; কফনসর কলেজে ৫৩৩৩ টাক সরকারী ভাবল হইতে 
৪৩৫: টাকা এবং রাজসাহশ কলেজে ২৮৫.৩ টাকা, তল্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ১৯২:৬ 
টাকা। (বাংলার বার্ধক শিক্ষাবিবরণশ--১৯২৭-_-২৮)। 
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সতের বংসর বয়সে বাক্লের স্বাস্থ্য কছ ভাল হয়। ১৮৫০ খ্াম্টাব্দে তিনি 
১৯ ভাষা বেশ সহজে পাঁড়তে পাঁরতেন। তাঁহার স্বজ্পায় জীবনে আঁতারস্ত 
পরিশ্রমের ভয় সর্বদা তাঁহার মনে ছিল এবং একাঁদরুমে তান বেশ পড়াশুনা 
কখনই কারতেন না। তৎসত্তেও নিয়মিত অভ্যাসের ফলে 'তানি প্রায় বাইশ হাজার 
বই পাঁড়য়াঁছলেন। “সভ্যতার হীতিহাস” পাঁড়লে তাঁহার পাঁরণত 'চন্তা এবং অগাধ 
পান্ডিত্যের পাঁরচয় প্রত্যেক প্ঠায় পাওয়া যায়। 

_.. প্রাঁসদ্ধ মহিলা ওপন্যাঁসক জর্জ ইলিয়ট & বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত 
স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, কলেজা শিক্ষা তাঁহার হয় নাই। কন্তু তান বহন গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিয়াঁছলেন এবং জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষা জানিতেন। 

মাঁহলা কাব এাঁলজাবেথ ব্যারেট ব্রাউীনং (১৮০৬--৬১) নিজের চেম্টাতেই 
শিক্ষালাভ করেন। বদ্যাঁশক্ষার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। আট বৎসর 
বয়সের সময় তাঁহার একজন গৃহশিক্ষক ছিল। সেই সময় তান একহাতে হোমরের 
মূল গ্রীক কাব্য পাঁড়তেন, অন্য হাতে পুতুল লইয়া খেলা কারতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য 
বরাবরই খারাপ 'ছল। 

মেকলে ভারতে পাশ্চাত্য 'বিদ্যা প্রবর্তনের একজন প্রধান সহায়। তান এই 
প্রচালত মতের প্রধান প্রচারকর্তা গছিলেন--“যাহারা 'বদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হয়, 
তাহারাই উত্তরকালে জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভ করে।” মেকলে বলেন-_“বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের র্যাংলারদের এবং জ্বানয়র ওপাঁটমদের তালিকা তুলনা কাঁরয়া আম 
বাঁলতে চাই যে, পরবতর্ঁ জীবনে যেখানে একজন জুনিয়র ওপাঁটম সাফল্য লাভ 
কাঁরয়াছে, সেখানে বিশ জন র্যাংলার কৃতিত্ব প্রদর্শন কারয়াছে।(৫) 

“কন্তু সাধারণ 'িয়ম নিশ্চয়ই এই যে যাহারা বিদ্যালয়ের পরণক্ষায় প্রথম 
হইয়াছে, তাহারাই জাবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে।» 

মেকলে অন্যান্য দঙ্টাতেন্র মধ্যে ওয়ারেন হোস্টংসের নাম কাঁরয়াছেন। কিন্তু 
যেরুপেই হউক, রবার্ট ক্লাইভের কথা তাঁহার একবারও মনে পড়ে নাই। রবার্ট 
ক্লাইভের পিতামাতা তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া 'গিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে 
একবাক্যে গদ্দভ, বাঁলতেন। “তাঁহাকে (মেকলের ভাষাতেই) জাহাজে করিয়া 
মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াঁছল-_উদ্দেশ্য ছিল, হয় তান সেখানে এশবর্য লাভ 
কাঁরবেন অথবা জরে ভূগিয়া মারবেন।” পূর্বে হেস্টিংসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
[তান দাঁরদ্যবশতঃ বিশ্বাবদ্যালয়ে ঢুকিতে পারেন নাই। 

মেকলের নিজের কথা হইতেই আম তাঁহার মতের প্রাতবাদ আর একবার কাঁরব। 
তাহার 'প্রয় নায়ক উইদিলয়ম অব অরেঞ্জ সম্বন্ধে তান বাঁলয়াছেন-_“ই?তমধ্যে তান 
তৎকালনঈন “ফ্যাশন কেতাবী 'বদ্যায় আত সামান্য দক্ষতাই লাভ কারয়াছিলেন। 
সাহিত্য বিজ্ঞান কোন বিষয়েই তাঁহার উৎসাহ ছিল না। নিউটন ও গলবাঁনজের 
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২০৬ আত্মচারত 

আবিন্কার অথবা দ্রাইডেন এবং বোয়ালোর কাঁবতা- সমস্তই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত 
ছিল ।” 

র্রেনাহয় সমরক্ষেত্রের বীর জন চাঁর্চল (পেরে ডিউক অব মার্লবরো) সম্বন্ধে 
আমরা মেকলের বইতেইড) পাঁড়,_“তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে এত বেশী ওঁদাসীন্য 
প্রদর্শন করা হইয়াছিল যে তিনি তাহার নিজের ভাষার আতি সাধারণ শব্দ পযন্ত 
বানান কাঁরতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ7 ও জোরাল বুদ্ধি এই কেতাবা 
বিদ্যার অভাব পূর্ণ কারয়াছিল।” তাঁহারই প্রাতষ্ঠিত হীতহাস-প্রাসম্ধ বংশের 
একজন বংশধর উইনস্টন চাঁ্চল বিদ্যালয়ে ছান্রাবস্থায় বিদ্যাবাদ্ধির বশেষ কোন 
পারচয় দেন নাই। উত্তরকালে তিনি যে একজন প্রাসদ্ধ ব্যান্ত হইবেন, তাহার কোন 
আভাসই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পিতা লর্ড র্যান্ডলফ তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ 
হইয়া কেপ কলোন গবনমেন্টের অধীনে তাঁহার জন্য একটি সামান্য কাজের জোগাড় 
কারবার চেম্টায় ছিলেন। একথা সত্য যে, প্ল্যাডস্টোনের সময় পর্যন্ত অক্সফোর্ড 
ও কেমীব্রজের পবদ্যা” পার্লামেন্টারী গবর্নমেন্টের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল। 
«১৮৫৯ সালে পামারস্টোন যখন তাঁহার গবন্মেন্ট গঠন করেন, তখন তাঁহার মল্ল্ি- 
সভায় অক্সফোর্ডের ছয়জন প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ছিলেন (তাঁহাদের মধ্যে তিনজন 
আবার ডবলফার্ট) এবং মান্তসভার বাঁহরে তাহার দলে চার জন প্রথম শ্রেণীর 
গ্রাজুয়েট ছিলেন। ১৮৫০--১৮৬০ পর্যন্ত আম অক্পফো্ডের ছান্র ছিলাম। এ 
সময়ে ইংলপ্ডের শিক্ষাব্যাপার ধর্মযাজকদের মুাষ্টর মধ্যেই ছিল; কিন্তু তাঁহাদের 
দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল।” (মার্লর স্মাতকথা--প্রথম খণ্ড, ১২ পৃঃ)। কিন্তু 
প্ল্যাডস্টোনের সময়েও ইহার ব্যতিক্রম ছিল। জন ব্রাইট স্কুল কলেজের বিদ্যার 
ধার ধাঁরতেন না। জোসেফ চেম্বারলেন নিজেকে 'ব্যবসায়ী' বাঁলয়া গর্ব করিয়াছেন। 
তাঁর স্কুর কারখানা ছিল। ডবাঁলিউ. এইচ. 1স্মথ উত্তরকালে পার্লামেন্টে রক্ষণশীল- 
দলের নেতা হইয়াছলেন। “তান তাঁহার প্রথম যৌবনে ও মধ্যবয়সে শনজের চেষ্টায় 
এবং সাধু উপায়ে একটা বৃহৎ ব্যবসায় গাঁড়য়া তুিয়াছলেন। উহাতে তাঁহার 
প্রচুর আয় হইত 1৮৭) 

বার্ট ও ব্লডহার্স্্ট শ্রীমক প্রতিনিধিরূপে পার্লামেন্টে প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছলেন 
এবং শেষোন্ত ব্যন্তি পরে গ্ল্যাডস্টোন মান্রসভার সদস্যও হইয়াছলেন। শ্রীমক নেতা 
জন বার্নসও ১৯১৪ সালে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। 

স্যার হ্যাঁর পার্কস কট রাজনীতিতে প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছলেন। তাঁহার 
জীবন হইতে আঁম কিয়দংশ উদ্ধৃত কারতেছি। “তানি অনাথ বালক রূপে 
মেকাওতে তাঁহার এক আত্মীয় পাঁরবারে আশ্রয় স্রহণ করেন। ১৫ বংসর বয়সে 
ব্রিটিশ রাজদূতের আঁফসে চাকার পান। ক্যাণ্টন দখলের সময় তান খুব নাম 
করেন এবং বৈদোশক আঁধকারের সময় এঁ নগরের শাসনকর্তা হন। আ্যাংলো-ফরাসী 
পা 
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উনাবংশ পাঁরচ্ছেদ ২০৭ 

উসুল রস রাজার জন জাস্ন 
।৩৭ বংসর বয়সে তান জাপানে ব্রিটিশ মন্ত্রী রূপে বদাল হইয়াছলেন।”(৮) আরও 
'ছ্ুইটি উল্লেখযোগ্য দষ্টান্ত উদ্ধৃত কাঁরতোছ। 
.. গ্লয়েড জর্জের গৌরবময় জীবনকাহিননর সঙ্গে ডিজরোলির তুলনা করা হয়। 
এই দুই চরিত্রের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পূর্ব- 
'গামী ব্রিটিশ প্রধান মন্তীদের মত তাঁহাদের কোন 'বশবাঁবদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল না। 
পক্ষান্তরে নিজেদের চেষ্টায় তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন এবং জীবনসংগ্রামে আত্মশান্তর 
: উপরই নির্ভর করিতেন।৮(৯) যাঁহারা সমাজের নিম্নস্তর হইতে আঁসয়াছেন__কৃষক 
ও শ্রীমকের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষা পান নাই__তাঁহাদের মধ্যেও 
| অসাধারণ বাণ্মিতার শন্তি দেখা গিয়াছে এবং রাজনীতিক হিসাবেও তাঁহারা প্রাসাদ্ধি 
৷ লাভ কারয়াছেন। লর্ড কার্জন তাঁহার রাঁড বন্তৃতায় (১৯১৩) এই বিষয়টি নপুণ- 
(ভাবে আলোচনা কারয়াছেন। তাঁহার এ বন্তৃতাগ্রন্থের নাম 7১10৫9170 ৯৪111917510 
| £19৭060০০- 

“আমি আশা কার ভবিষ্যতে দেশে অন্য এক শ্রেণীর বন্তুতার উদ্ভব হইবে, 
' যাহা আঁধকতর সময়োপযোগী ও লোকাপ্রয়। জাঁজয়ান যুগের বন্তৃতা ছল 
' আভজাতধর্মী। মধ্য ভিষ্টোরয়ান যুগের বন্তৃতায় মধ্যাবত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা 
৷ যাইত। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে গণতান্ত্িক যুগের উপযোগন বাঁপ্মিতার আঁবর্ভাব 
হইবে । আমোরকার আব্রাহাম িঙ্কনের মত যাঁদ কেহ সমাজের সাধারণ লোকদের 
ভিতর হইতে উদ্ভূত হন এবং তাঁহার যাঁদ অসামান্য প্রতিভা ও বাশ্মিতা থাকে, তবে 
[তান ইংল্ডে পুনরায় চ্যাথাম বা গ্র্যাটানের গৌরবময় যুগ সৃষ্টি করিতে পারেন। 
জনসভা অপেক্ষা সেনেটে তাঁহার সাফল্য কম হইতে পারে, তাঁহার বন্তৃতাভঙ্গী 
অতীত যুগের বিখ্যাত বন্তাদের মত না হইতে পারে, কন্তু তিনি নিজ শান্তর বলে 
সর্বোচ্চ তরে আরোহণ কারিয়া সাম্রাজ্য পাঁরচালনা ও তাহার ভাগ্য 'নর্ণয় কাঁরতে 
পারেন। লয়েড জর্জের মধ্যে এইরূপ শান্তর লক্ষণ দেখা যায়।...হাউস অব কমন্সে 
শ্রীমক সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চশ্রেণর বস্তা আছেন-_ষথা মিঃ ফালপ স্নোডেন 
এবং মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।” কাজনের এই বাণী ভবিষ্যং বাণীতে পাঁরণত 
হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য 

যে 'তিনাট বন্তৃতা ইংরাজন ভাষায় সর্বশ্রেন্ বন্তুতা এবং ইংরাজী ভাষাভাষী 
জাতর সম্পদরূপে গণ্য হয়, তাহার মধ্যে দুইটিই “বুনো” আরাহাম কনের । 
১৮৬৩ খ্রীম্টাব্দের ৯ই নভেম্বর, গেঁটসবার্গ সমাধিভূমিতে আবাহাম 'িঙ্কন যে 
বন্তুতা করেন, তাহা বিশেষভাবে প্রাসম্ধ। 

ণবগত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়, আমেরিকায় বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 'শাক্ষত যুবকেরা 

পশলা কোড শশা শি পরা সপ পণ 

(৮ 7. ভা. 7211--117010600 85121550161, 

(৯) চ৫৬8105--116ি ০01 15০৫ 0০012০, 



২০৮ আত্মচারত 

অনেক সময়ে কাজের যোগ্য বাঁলয়া গণ্য হইত না, সহজবুদ্ধি সাধারণ ব্যবসায়ী- 
'দিগকে ডাকিয়া কাজ চালাইতে হইত। 

যুদ্ধের সময়ে বাভল্ন বিভাগের কার্য পাঁরচালনার জন্য আমোরকা এঁডসনের 
নীতি অনুসরণ করিয়া 'কার্যক্ষম ব্যান্তীদগকেই” 'নর্বাচিত কাঁরয়াছল। আমাদের 
বাস যে তাহারা শ্রেষ্ঠ লোকদেরই বাছিয়া লইয়াছল। 'মিঃ ড্যাঁনয়েল উহীলিয়ার্ড 
সৈন্য ও রসদ চালান বিভাগের (ট্রান্সপোর্টেশান) কর্তা ছিলেন। ইনি এখন আমোরকার 
অন্যতম বৃহৎ রেলওয়ে, বালাটমোর এবং ওহিও রেলওয়ের প্রোসডেন্ট। . তিনি 
রেলওয়ে শ্রীমকরূপে জীবন আরম্ভ করেন। পরে হাঁঞ্জনচালক হন এবং ক্রমে ক্রমে 
বর্তমান পদ লাভ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কার মিঃ ভ্যান্ডারালপ আমোরকায় শব্রাটশ- 
যুদ্ধ-খণ-কমিটির' চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে তান দ্রেজারী-সেক্লেটারীর সহকার+ 
নিষুস্ত হন। জগতের মধ্যে ষ্ঠ বৃহৎ ব্যাঙ্কের তান প্রধান কর্তা । তান সংবাদ- 
পত্রের রিপোর্টাররূপে প্রথম জীবনে কাজ আরম্ভ করেন। মিঃ রোজেন-ওয়াল্ড 
যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্ক্তয় বিভাগের কর্তা 'ছিলেন। তান প্রথম জীবনে 
সংবাদবাহক বালক-ভৃত্য ছলেন। তান এখন 'শিকাগোর একাঁট বড় মাল সরবরাহ- 
কার ব্যবসায়ী ফার্মের কত্ণা এবং তাঁহার আয় বার্ষক প্রায় ১০ লক্ষ ডলার। 
ব্যাঙ্কার মিঃ এইচ. পপি. ডেভিসন যুদ্ধের কাজে সহায়তা কারবার জন্য ব্যাংকারদের 
একাট কাঁমাট গঠন করেন। তাঁহার [বশ বংসর বয়সেই তিনি ২ লক্ষ পাউণ্ড 
উপার্জন করেন, সূতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময় পান নাই। 0780100 : 219 
1৮1517091 110011801005 ০0 01০17001600. 5556. 

লর্ড রণ্ডা এবং স্যার এরিক গেডিস্ ব্যবসায়ীর্পে গত যুদ্ধের সময় অনেক 
কাজ কারয়াছেন। কিন্তু শ্রাীমক গবন“মেস্টের মান্তিসভাতেই ইহার চূড়ান্ত দেখা 
গিয়াছে। “গতকল্য আমরা নৃতন শ্রামক মন্দ্িসভার সদস্যগণের একখান ফটোগ্রাফ 
প্রকাশ করিয়াছ। ১৯ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন কোন সাধারণ বিদ্যালয় বা 
বিশবাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কাঁরয়াছলেন এবং দুইজন পরীক্ষা 'দিয়া বশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাঁধ লাভ করেন। যে যুগে ইটন ও হ্যারো স্কুল হইতে মন্ত্রিসভার সদস্য লওয়া 
হইত, মনে হয়, সে যুগ অতাঁত হইয়াছে। ইংলন্ডের ৪ জন মন্ত্র মধ্যে কেবল একজন 
স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ?শক্ষালাভ করেন এবং বর্তমান ব্রাশ মান্ত্রসভার সদসা- 
গণের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরই কোন কালকাতা সামাঁজক ক্লাবের সদস্য হইবারও 
যোগ্যতা নাই। ইংলন্ডে এখন আর কেবলমান্র পুরাতন পল্থায় উচ্চ পদ লাভ হয় 
না। মিঃ জোসেফ চেম্বারলেন, মিঃ লয়েড জজ, মিঃ বোনার ল এবং মিঃ র্যামজে 
ম্যাকডোনাল্ড পুরাতন রাঁতির ব্যতিক্রম কারয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এখন 
আর উচ্চতম যোগ্যতাবাশিষ্ট লোক বাহর হইতেছে না, লোকের মনে যাহাতে এই 
বিশ্বাস না জন্মে, বিশ্বাবিদ্যালয়গুদিকে তাঁদ্বিযয়ে অবাহত হওয়া আবশ্যক” 
(স্টেটসূম্যান, ২৯শে জুন, ১৯২৯) 

মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার প্রথম জণবনের ?কছ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি 
বলেন-_“সাইক্লস্টদের ভ্রমণ-ক্লাবে আম প্রথমে একটা কাজ পাই। সেখানে খামের 



উনাবংশ পাঁরচ্ছেদ ২০৯" 

উপরে নাম ও ঠিকানা 'লিখিতে হইত, সপ্তাহে দশ 'শালং কাঁরয়া বেতন পাইতাম। 
গিন্তু এ কাজ মান্র িছদনের জন্য ছিল। মাথায় ধণের বোঝা লইয়া কপর্দক- 
শুন্য বেকার অবস্থায় লণ্ডনের রাস্তায় ঘু'রয়া বেড়ানোর আভজ্ঞতাও আমার আছে ।» 

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল এবং কোন 'বশ্বাবদ্যালয়ে প্রবেশ 
কারবার জন্য তানি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। 'কন্তু দাঁরদ্যের জন্য তাঁহার মনের ইচ্ছা 
পূর্ণ হয় নাই। তান বলেন--পবশ্বাবদ্যালয়ে প্রবেশ কাঁরতে পার নাই বাঁলয়া 
আম দ2ঃাঁখত নাহ। বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস, 'বিশবাবদ্যালয়ের শিক্ষা আঁধকাংশ 
লোকের পক্ষে ইম্ট অপেক্ষা আনম্ট বেশী করে।” 

আরও কয়েকটি দ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্যার জোসয়া চাইল্ড উইলিয্নম 
অব অরেঞ্জের সময়ে ১৬৯১) ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানির সংস্জ্ট প্রধান ধনণ ব্যবসায়ী 
ছিলেন। “তাঁন এশবর্য ও প্রভাব-প্রাতপাত্ততে তাঁহার সময়ের বড় বড় আঁভজাতদের 
সমকক্ষ ছিলেন।” সামান্য শিক্ষানীবসরূপে 1তাঁন কর্মজীবন আরম্ভ করেন। শহরের 
একটি ব্যাঙ্কের বাড়ী তাঁহাকে ঝাড় দিতে হইত। “কল্তু এই 'িম্নতম অবস্থা 
হইতে স্বীয় যোগ্যতার বলে তান এশ্বর্, প্রভাব-প্রাতপাত্ত, যশ ও মান লাভ 
করেন।” (মেকলে) 

সম্প্রীতি মিঃ উইল আরউইন তাঁহার সহপাঠী প্রোঁসডেন্ট হুভারের প্রথম জীবন 
সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিশিয়াছেন, তিনি বলেন-_“১১ বৎসর বয়সে হুভার তাঁহার 
প্রভুর ঘোড়ার পাঁরচর্ধা কাঁরতেন, গাভী দোহন করিতেন, হাপর জবালাইতে সাহায্য 
কারতেন এবং এই সব কাজ কাঁরয়া স্কুলেও পাঁড়তে যাইতেন। সালেমে একাঁট 
আঁফসে বালকভৃত্যরূপে কাজ কারবার সময়, হীর্জানয়ারং 'বদ্যা শীখবার জন্য 
তাঁহার আগ্রহ হয় এবং নূতন লেল্যাপ্ড স্ট্যানফোর্ড জুনিয়র 1বশবাবদ্যালয়ে তানি 
শিক্ষালাভ কারতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তান নিজের জীবকাও অর্জন কারতেন।” 

নোমত্তিক ঘটনাবিশেষ্ব। 
ইংরাজ সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের ভাগ্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ 

হয় নাই। জন্সন, গিবন ও কার্লাইল 'িশ্বাবদ্যালয়ে কিছাঁদন পাঁড়য়াছিলেন বটে, 
[কিন্তু 1শ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার তাঁহারা 'িন্দাই কারয়াছেন। ইংলশ্ডের বর্তমান 
সর্বশ্রেণ্ঠ সাহাঁত্যক বার্নাড শ বলেন যে, 'তাঁন ১৫ বংসর বয়সে কেরাননীগাঁর কাজ 
কাঁরতে বাধ্য হন। সৃতরাং তানি কলেজী শিক্ষা লাভ কারতে পারেন নাই। স্পেন্সার 
সম্পূর্ণ নিজের চেম্টাতে যাহা কিছ: শিক্ষা লাভ করেন। যখন তান 9০০1. 
520০9 নামক গ্রন্থ লিখেন তখন তিনি কোন স্কুল-কলেজের শিক্ষা পান নাই। 
তান নিজে বাঁলয়াছেন,-“আমার পিতৃব্যের সাঁহত থাকার সময়, ১৩ বংসর হইতে 
১৬ বংসর বয়স পর্যন্ত, আমার শিক্ষা ইউীক্ড, বীজগাঁণত, 'ন্রকোণামাতি, মেকানক 
এবং নিউটনের "প্রান্সাঁপয়ার প্রথম ভাগে নবদ্ধ ছল। এর চেয়ে বেশ শিক্ষা আমি, 
কখনও লাভ কাঁর নাই।” (বনী, ৪১৭ পৃ) 

“অক্সফোর্ড শ্বাবদ্যালয়ের নকট আমি কোন খণ স্বীকার কাঁর না এবং এ 
১৪ . 



২১০ আত্মচারত 

িশ্বাবদ্যালয়ও সানন্দে আমার ছাত্রত্ব অস্বীকার কাঁরবেন। আম ১৪ মাস ম্যাগ্গডালেন 
কলেজে 'ছলাম; আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এ ১৪ মাস অলস ও কর্মহীন বাঁলয়া 
আমি মনে কার। 

সং | ৪ সং 

“অক্সফোর্ড 'বশ্বাবদ্যালয়ে, আঁধকাংশ অধ্যাপক কয়েক বংসর হইতো 1শক্ষাদানের 
ছলনা পযন্ত ত্যাগ কাঁরয়াছেন। দেখা গিয়াছে, পরাক্ষামূলক বিজ্ঞানশাচ্ত্র ব্যতীত 
আর সমস্ত বিদ্যাই পুরাতন প্রথায় অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকেও নানা মূল্যবান 
পুস্তিকা পাঠেই আঁধগত করা যায়। 

“ম্যাগডালেন কলেজে অথবা অক্সফোর্ড ও কেমৃব্রজের অন্য কোন কলেজে আম 
যাঁদ অনুরূপ অনুসন্ধান কাঁরতাম, তবে প্রত্যুত্তরে অধ্যাপকরা হয়তো একট. লাঁজ্জত 
হইতেন অথবা 'বিদ্রুপভরে ভ্রুকুণ্টিত কাঁরতেন। 

“কমনার (0000)070) হিসাবে আম ফেলো" নির্বাচিত হইয়াছলাম। 
আমি আশা করিয়াছলাম যে-সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ বিষয় 
লইয়াই বাঁঝ আমাদের আলোচনা হইবে। কিন্তু দোখলাম, আমাদের কথাবার্তা 
কলেজের ব্যাপার, টোরী রাজনীতি, ব্যান্তগত কাঁহনী এবং কুৎসা প্রভতিতেই 
সীমাবদ্ধ। 

“ডাঃ-এর বেতনের বিষয়টা বেশ মনে থাকে, কেবলমান্ত্র কর্তব্য কাঁরতেই তান 
ভুলিয়া যান!”__-গিবন, আত্মচাঁরত। 

:€৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা- ব্যবসায়ে সাফল্যের পথে বাধাস্বরূপ 

“ব্যবসায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক-ইংলণ্ডে তাহাদের, অবস্থা কিরূপ 2” 
_শীর্যক একটি প্রবন্ধে মিঃ গিলবাট্ ব্র্যা্ডন এই আঁভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেন্নে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি জীবনে সাফল্য লাভের পক্ষে বাধাস্বরূপ ৷ 
বড় বড় ব্যবসায়ী বা £শল্পপ্রবর্তকদের কথা চিন্তা কাঁরলে স্বীকার কাঁরতে হয় যে, 
তাঁহাদের অধিকাংশই বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা পান নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে 
আঁধকাংশ লোকই কঠ্ঠোর পাঁরশ্রম ও অক্লান্ত সাধনার দ্বারা নিম্নতম স্তর হইতে 
সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আর একটি বিশেষ শান্ত 
ছিল-যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে, অর্থোপাজনের .বাঁদ্ধ বা কৌশল। 

পাবলিক স্কুলের ছার্তরগণের নিয়োগ 
“একজন ভদ্রলোক জোরের সঙ্গে বলেন যে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছান্রগণকে কার্ষে 

নিয়োগ কাঁরতে হইবে। আমার আঁভজ্ঞতা এই যে, অধিকাংশক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়ের 
,ছান্রেরা সন্দক্ষ ব্যবসায়ী হইতে পারে না। ইধাঁলশ পাবাঁলক স্কুলের প্রচলিত ধারণা 
এই যে সেখানে 'ভদ্রলোক' তোর করা হয়। পাঠ্যাদিও সেই আদর্শ অনুসারেই 
'প্থর হয়। খেলা-ধূলার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আম ব্যবসায়ক্ষেত্র 
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বহ? সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকাদগকে লক্ষ্য কাঁরয়াছ, কাজ অপেক্ষা খেলার 
গদকেই তাহাদের মন বেশী। তাহারা সর্বদাই ঘাঁড়র দিকে চাঁহয়া থাকে, কখন কাজ 
ছাঁড়য়া তাহারা গল্ফ্ বা টেনিস খেলায় যাইতে পাঁরবে। 

“সাধারণ 'বদ্যালয়ে শাক্ষত যুবক কাজের "অর্ডারের জন্য দালাল কাঁরয়া 
বেড়াইতে চাহে না। কাজ কাঁরতে তাহার আত্মসম্মানে বাধে । সে মনে করে, তাহার 
কাজ হইতেছে চেয়ার টোবলে ঘণ্টা বাজাইয়া অধীনস্থ কর্মচারীদগকে ডাকা এবং 
চিঠিতে নাম দস্তখত করা। 

অক্সফোর্ডের ভ্যাট 

“আম 'ক্লাঁসক' বা প্রাচীন সাহত্যে শীক্ষত বহু যুবককে দেখিয়াছি। তাহাদের 
মধ্যে মৌলিকতা ও কর্মপ্রেরণা নাই। তাহাদের মন যেন খাঁটি ক্ল্যাসক্যাল+। 
যখন কোন গুরুতর সমস্যা উপ্পাস্থত হয়, তখন তাহারা সক্লোটসের উীন্ত উদ্ধৃত 
করিতে পারে, কিন্তু সক্রোটসের উপদেশ কার্যে পাঁরণত কারবার ক্ষমতা তাহাদের 
নাই অথবা নিজে বদ্ধ কাঁরয়াও তাহারা গকছু একটা কাঁরতে পারে না।» 

মঃ আযানভ্রু কান্নেগে তাঁহার 4270000116০? 730917693% গ্রন্থে 'লাখয়াছেন__ 

“প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের তাঁলকায় ব*বাঁবদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের অভাব 1বশেষভাবে 
চিন্তা কারবার বিষয়। আম সর্বত্র অনুসন্ধান কাঁরয়া দেখিয়াছি, কর্মক্ষেত্রে যাহারা 
নেতা বা পাঁরচালক তাঁহাদের . মধ্যে গ্রাজুয়েটদের নাম পাই নাই। বহু আর্ক 
প্রাতিজ্ঞানে তাহারা অবশ্য বিশ্বস্ত কর্মচাঁররূপে নিযুক্ত আছে। ইহা আশ্চর্যের বিষয় 
নহে। ব্যবসায়ে যাহারা সাফল্যলাভ কাঁরয়াছেন, তাঁহারা গ্রাজুয়েটদের অনেক পৃবেই 
ফারষক্ষেত্রে প্রবেশ কারয়াছেন। তাঁহারা ১৪ বংসর হইতে ২০ বংসর বয়সের মধ্যে 
কাজে ঢ্াকয়াছেন, আর এই সময়টাই শিক্ষার সময়। অপরপ্ক্ষে কলেজের যুবকেরা এই 
সময়ে অতাঁতের তুচ্ছ কাঁহনী অথবা মৃত ভাষা আয়ত্ত কারবার জন্যই ব্যস্ত ছিল। 
এই সব বিদ্যা ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন কাজে লাগে না, এ যেন অন্য কোন পাঁথবীর 
উপযোগী 'বদ্যা। যান ভাবধ্যতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়াছেন, তিনি তখন 
হাতেকলমে কাজ শাঁখয়া ভাঁবষ্যং জবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।৮”€১০) 
জনৈক আমোরকান লেখক বলিয়াছেন__“ব্যবসায় "শিক্ষার বেলায়, একথা ভূলে 
চলিবে না যে ব্যবসায়ীর ভাবষ্যং জীবন কাজের জীবন হইবে, অধ্যয়নের জীবন হইবে 
না। অকেজো উপাঁধিলাভের প্রচেষ্টায় তাহার স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় এবং বাজে 
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(১০) পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বস; যখন 'বিলাতে “ই-্ডিয়া কাউীন্সিলে'র সদস্য ছিলেন, তখন 
তাঁহার জনৈক সহকমাঁকে ইনি কোন বড় ব্যাত্কের সঙ্গে সংসূম্ট ছিলেন), একটি বাঙালপ 
ফুবককে ব্যাঙ্কের কাজে শক্ষানীবস লইতে অনুরোধ করেন। সহকমর্ঁশ ষখন জানতে পার 
যে য্বকটি গ্রাজুয়েট এবং তাহার বয়স ২২ বংসর, তখন মাথা নাঁড়য়া বাললেন-_“তরূণ বন্ধু, 
তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অপব্যয় কাঁরয়াছ এবং আমার আশঙ্কা হয়, ব্যাঙ্কের কাজ 
শেখা তোমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা গ্রামার স্কুলের পাসকরা ১৪ বংসর বয়সের ছেলেদের ব্যাত্কে 
শিক্ষার্নীবস লইয়া থাঁক। তাহারা ঘরে ঝাড়ু দেয়, টোবল চেয়ার পাঁরচ্কার করে, সংবাদবাহকের 
কাজ করে, সেই সঞ্চো [হসাব রাখতে ও খাতাপন্র লাখতে শিখে এবং এইর্্পে তাহারা রুমে 
ব্যাঞ্কের কাজে অভিজ্ঞতা সয় কাঁরয়া দায়ত্বপূর্ণ পদ পায়।” 



২১২ আত্মচারত 

বিষয় চিন্তা কাঁরয়া সে যাহাতে বেশী ভাবপ্রবণ না হয়, সৌঁদকে সতর্ক দাঁষ্ট 
রাখতে হইবে ।» 

আম যাঁদ প্যনর্বার যুবক হইতাম! 

যুবকদের সুযোগ 

ব্যবসায়ী, ক্রোড়পতি এবং খেলোয়াড় স্যার টমাস লিপ্টন দারদ্রের নম্ন স্তর 

হইতে অভ্যুত্থান কাঁরয়াছেন। “জীবনে কে সাফল্য লাভ করে ?”-_এ সম্বন্ধে তানি 
তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গণতে জোরাল ভাষায় 'নম্নালাখত কথাগ্দাল বাঁলয়াছেন :_ 

“ঘাট বংসরেরও আঁধিক হইল, আম গ্লাসগোর একটি গন্দাম ঘরে শ্রামকের 
কাজ কাঁরতাম, পাঁরশ্রাীমক ছিল সপ্তাহে অর্ধ ক্রাউন (২ই শালং)। সেই সময় 
আম মনে করিতাম, আমার চারন্ের প্রধান বোঁশষ্ট্য আত্মগর্ব। তার পর বহু বৎসর 
অতাঁত হইয়াছে, আম এখন বুঝিতে পাঁরয়াছি মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় 
সম্পদ তাহার আত্মীবশ্বাস। 

“আমার সেই প্রথম জীবনে যখন আমার আয় দৌনক ৬ পেন্সের কম ছিল,_ 

ইহা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি নয়, আমার মাতার মৃত্যুর বহু পৃবেই তান প্রায় এক ডজন 
জুড়িগাড়ীর আঁধকারিণী হইয়াছলেন। 

আমার মা আমাকে উৎসাহ দিয়াছলেন 

“আম যাঁদ পুনরায় যুবক হইতাম! আম যাঁদ অতাঁতকে আতিক্রম করিয়া 
পঃনর্বার জীবন আরম্ভ করতে পারতাম, তাহা হইলে পূর্ের, মতই জীবনপথে 
অগ্রসর হইতাম । 

“কন্তু আমার চারন্রে দুইটি অমূল্য গুণ থাকার প্রয়োজন হইত- আমার মাতার 
প্রাতি ভান্ত ও ভালবাসা এবং নিজের যোগ্যতার প্রাতি 'ি*বাস। যে যুবক জীবন- 
যুদ্ধে সাফল্যলাভ করবেন, তাঁহার মধ্যে এই দুইাঁট গুণ দেখিতে চাই। আম এখন 
বুঝিতে পারতেছি, আমার সমস্ত সাফল্যের জন্য মায়ের নিকট আমি খণী, তানি 
আমাকে প্রত্যেক কাজে উৎসাহ দিতেন ।(১১) 

“যে যুবক ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ কাঁরবে, তাহার পক্ষে সাধারণ বিদ্যালয় বা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার কি প্রয়োজন আছে, আম ব্দাঝতে পারি না। এ শিক্ষার 

(১১) কানেগিনও তাঁহার মাতার প্রতি এই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
সাধারণতঃ ইউরোপীয় 'পতামাতার কন বদ্ধ বদ্যা আছে। রবার্ট বার্নস, আ্যানভ্রু কার্নেগ+, 

মুসোলিনশ এবং লয়েড জর্জের [পিতামাতার দম্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
“সচ্চাঁরন্র দরিদ্র গিতামাতার ছেলেমেয়ের ধনশদের ছেলেমেয়ের অপেক্ষা এই বিষয়ে অনেক বেশণ 

গ্বাবধা আছে। মা, ধাত্রী, রাঁধুনী, গবন্েস, শিক্ষক, ধর্মের আদর্শ সবই একজন; অপরপক্ষে, 
পিতা একাধারে আদর্শ চারন, পথণ্রদর্শক, পরামর্শদাতা ও বন্ধু। আঁম ও আমার ভ্রাতা এই- 
ভাবেই মানুষ হইয়াছিলাম। একজন লক্ষপাঁত বা আঁভজাত বংশের ছেলের ইহার তুলনায় কি 
বেশপ সম্পদ আছে?” কার্নেগী, আত্মচরিত। 
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ফলে এমন সব বিদ্যা সে আধগত করে যাহা তাহার কোন কাজে লাগে না। এবং 
উহাতে অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় হয়, যাহা সে উপাজনে ব্যয় কারতে পাঁরত। 

«একজন যূবক ২১। ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাঁকবে কেন? সেই সময় 
মধ্যে কাজ করিয়া সে জীবনে সম্মান ও এশবর্য লাভ কাঁরতে পাঁরত। বর্তমানে, 
[বশ্বাবদ্যালয়ের 'শাক্ষিত যুবক ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না, আঁফসের 
একজন উচ্চশ্রেণীর বালকভূত্য হইতে পারে মান্ন। 

“আমাকে যাঁদ পদ্নর্বার জীবন আরম্ভ কারিতে হইত, তবে আম একজন 
শ্রীমকের ছেলের চেয়ে বেশী শিক্ষা চাঁহতাম না। আম সর্বদা চেস্টা কারতাম,_ 
কমে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া নিজের ক্ষমতার পাঁরচয় 'দিব। 

“আম ষাট বৎসর পূর্বের মতই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতাম, আম সেইভাবেই 
দেশবাসীকে খাদ্য যোগাইবার ভার লইতাম, কেননা খাদ্যের চাঁহদা কখনও কম হয় 
না। আমার ব্যবসা লোকের খেয়ালের উপর নির্ভর কারিত না। আম এমন 
জিনিসের ব্যবসা করিতাম, যাহা চিরাঁদনই লোকাপ্রয় হইতে বাধ্য। 

“্যবসা আরম্ভ করিয়া আমি আমার সম্মুখে কয়েকটি আদর্শ রাখিতাম। আম 
পুরাতন কোন খাঁরদ্দার কখনও ত্যাগ কাঁরব না, পরন্তু সর্বদা নূতন খাঁরদ্দার সংগ্রহ 
কারব। আম খাঁরদ্দারদের “সেবা” কাঁরব, সুতরাং কেহই আমার প্রীত অসন্তুষ্ট 
হইবে না। আঁম সর্বদা এই গর্ব কারব যে, আম সর্বাপেক্ষা কম দামে, বেশী ও 
ভাল জিনিস দই, আমার ব্যবসা অন্যের আদর্শস্বরুপ। আমি প্রত্যেক খারদ্দারকে 
আমার বন্ধু কাঁরতে চেষ্টা কাঁরব, প্রত্যেকে এইকথা ভাববে যে তাহার জন্য আম 
সর্বদা অবাহত। 

চোখে ঠ্যাল দেওয়া যবকগণ 

“সংক্ষেপে, আম আমার আঁভজ্ঞতালব্ধ পরাীক্ষত ও বিশ্বস্ত নীতগ্াল 
অবলম্বন কারব। এবং সর্বোপার আমার মাতার প্রভাব আমাকে সর্বদা মহত্তর ও 
বৃহত্তর কাজের প্রেরণা 'দিবে। 

“এ একটা মহৎ প্রচেম্টা হইবে। বর্তমানে জীবনসংগ্রাম বড় কঠোর, সৃতরাং 
আঁধকতর উৎসাহ ও আনন্দপূর্ণ। 

“যে ব্যান্ত একক জাঁবনসংগ্রামে প্রবেশ করে, সে শীঘ্রই বড় বড় প্রাতিযোগীদের 
সম্মুখীন হয়, তাহারা তাহাকে পশ্চাতে ঠোলয়া দিতে চেম্টা করে। 

“ঁকন্তু বর্তমানে সে তাহার ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রমাণ কারবার বহু সুযোগ 
পাইবে। যে যুবক সাফল্য লাভ করিতে চায়, বাধাবিপাত্ত তাহার কাছে 'িছুই 
নয়।%__পিয়ার্সসস্ উইকাঁল। | 

লর্ড কেবুল(১২) এবং লর্ড ইণ্কেপ (মিঃ ম্যাকে) 'নন্নতম স্তর হইতে জীবন 

(১২) “বাড আযাণ্ড কোম্পানির লর্ড কেবূলের জীবন এই শিক্ষা দেয় যে দূ সঙ্কজ্প ও 
যোগ্যতা দ্বারা নানা বাধাবিপান্তর মধ্যেও সাফল্য লাভ করা-যায়। লর্ড কেবূল ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ 
করেন, কিন্তু অব্প বয়সে কাঁলকাতায় আসেন এবং এখানেই যাহা ?কছ7 'শক্ষালাভ করেন। ব্রমৈ 
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আরম্ভ করেন। লর্ড কেবৃল মাঁসক একশত টাকা বেতনের শিক্ষানবিস ছিলেন। 
একজন ইংরাজের পক্ষে এই বেতন আঁত সামান্য। 

“যুবকরা গোড়া হইতে কার্য আরম্ভ করিবে এবং অধস্তন পদে কাজ কাঁরবে, 
ইহাই ভাল ব্যবস্থা । শ্পিট্সবার্গের বহ: প্রধান ব্যবসায়ীকে কর্মজীবনের আরচ্ভেই 
গুরুতর দায়ত্ব বহন কাঁরতে হইয়াছিল। তাঁহাঁদগকে প্রথম অবস্থায় আফিসঘর 
ঝাঁট 'দতে পযন্তি হইত। দর্ভীগ্যক্রমে বর্তমানে আমাদের যুবকগণ এ ভাবে 
ব্যবসায় শিক্ষার সুযোগ পায় না। ঘটনাক্রমে যাঁদ কোন দিন সকালবেলা ঝাড়ুদার 
অনুপাঁস্থত হয়, তবে যে যুবক ভাবষ্যং মালিক হইবার যোগ্যতা রাখে সে কখনও 
ঘর ঝাড়ু দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আম এরুপ একজন বঝাড়ুদার 'ছিলাম।” 
আযানড্রু কার্নেগী, 106 15001017501 7305110553. 

4৪& বংসর পূর্বে একজন নর্মলকান্তি, 'প্রয়দর্শন ল্যাওকাশায়ার যুবক এক 
মুদরঁর দোকানে কাজ কাঁরত। তাহার দুহাঁট চোখ 1ভন্ন বিশেষভাবে আকর্ষণের 
বস্তু আর কিছ ছল না। যাহার এরুপ চোখ, সে কখন সাধারণ লোক হইতে 
পারে না। কোন িল্পীই সেই চোখের 'বাচন্্র বর্ণ ধাঁরতে পারত না। এই 
বালকই ভাঁবষ্যতে লর্ভ লেভারহিউল্ম্ হইয়াছিলেন। বিশ বংসর পূর্বে জনৈক 
বোলউনবাসীর মুখে আম এই বর্ণনা শুনি। সে উইলিয়াম লেভার ও তাঁহার 
পিতাকে চিনিত। বালক এখন একজন প্রধান ব্যবসায়ী এবং 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের মধ্যে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। 

. প্পণ্টাশ বৎসর পূর্বেকার কথা আমার মনে পাঁড়তেছে। যুবক লেভার অজ্প- 
কালই শিক্ষা পাইয়াঁছলেন, তার পরই তান ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।” (লর্ড 
বাকেনিহেড, ০901910701819 7015929110165, ২৭৭ পচ্ঠা।) ূ 

লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে দুইজন প্রধান অগ্রণ হেনরী বেসেমার এবং 
আ্যনভ্র কানেগী। বেসেমার ইস্পাত তর প্রাক্রয়ায় যুগান্তর আনয়ন করেন। 
“তান ধাতুবিদ্যার কিছুই জানিতেন না, কিন্তু তাহাতে তান পশ্চাৎপদ হন নাই। 
এ বিষয়ে যাহা কিছ পাঠ্য পাইয়াছিলেন, সমস্তই তিনি পাঁড়য়াছিলেন। বহু- 
কোটিপাঁতি এবং লোকহিতব্রতী আ্যানদ্রু কার্নেগী টোলগ্রাফের য়ন রূপে কাজ 
আরম্ভ করেন। তাঁহার জীবনেও এই একই দ্টান্ত দেখা যায়। এক কথায় তানি 
সম্পূর্ণ স্বীয় চেষ্টায় শিক্ষালাভ করেন। কানেগী আঁবজ্কারক কিংবা বৈজ্ঞানক 
নহেন। কিন্তু একটা মহৎ বৈজ্ঞানিক আবিজ্কারকে সময়োপযোগী কারয়া কিরূপে 
কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। ত্যানড্রু 
কানেগিন “বেসেমার প্রক্রিয়াকে গ্রহণ কারয়া আমোরকায় তথা জগতের শিল্পে 
যগান্তর আনয়ন করেন। সুতরাং দেখা যাইভেছে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ কাঁরিতে 

কমে তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে সবোচ্চতম স্থান আঁধকার করেন এবং বহু এম্বর্য 
সণ্চয় করেন। একসময়ে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপাঁতর পদেও তান নির্বাচিত হইয়া- 
ছিলেন” ম্যান, ৩১শে মার্চ, ১৯২৭। লর্ড কেবল মাঁসক একশত টাকা বেতনে শিক্ষা- 
নাধসরূপে কাজ আরম্ভ করেন! রি 
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হইলে, অথবা শিল্পপ্রবর্তক হইতে হইলে, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের জ্ঞান তেমন 
প্রয়োজনীয় নহে, সেজন্য চাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার শান্ত, উৎসাহ ও প্রেরণা । 
ডাঃ হ্যানাকিন যথার্থই বাঁলয়াছেন :_ 

“ব্যবসায়ীর নিকট বিশেষজ্ঞ ব্যান্ত অকেজো বাঁলয়াই মনে হয়। ব্যবসায়ীর মতে 
সহজ বাদ্ধ বা কাণ্ডজ্তানই আসল 'জাঁনস, ইহার দ্বারাই অর্থোপারজন করা যায়। 
বিশেবজ্ঞের মধ্যে ইহার একান্ত অভাব। 

“জনৈক বিশেষজ্ঞ কোন ব্যবসায়ীর জ্ঞানের সযোগ লইয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে আধকতর 
সাফল্য লাভ করেন। ব্যবসায়শীট এজন্য দুঃখ কাঁরয়া বলেন, “আম ভাবিয়াছিলাম, 
সে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানক। . | 

“পরলোকগত আমোরকান ব্যাঙ্কার মরগান একবার বাঁলয়াছলেন, 'আঁম ২৫০ 
ডলার দিয়া যে কোন বিশেষজ্ঞকে ভাড়া কাঁরতে পারি, এবং তাহার প্রদত্ত তথ্যের 
দ্বারা আরও ২৫০ হাজার ডলার উপার্জন করিতে পাঁরি। কিন্তু সে আমাকে এভাবে 
কাজে খাটাইতে পাত্রে না। একজন সাধারণ াবশেষজ্ঞের ব্যবসায়ক্ষেত্রে উপযোঁগতা 
কতটুকু, তাহা এই কয়টি কথার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।» 

আর একাঁট উজ্জ্বল দ্টান্ত দিতেছি। 

[মিঃ বাটার কর্মজণবন 

“মোরোভিয়ার 'জালন শহরাঁনবাসী মিঃ টমাস বাটা দশ বংসরে এক কোট 
পাউন্ড উপার্জন কাঁরয়াছেন বাঁলয়া শোনা যায়। ইন জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বড় পাদুকা ব্যবসায়ী । 'কছনাদন পূর্বে বমানযোগে ইনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। 

“ব্যবসায়ক্ষেত্রে মিঃ বাটার সাফল্যের কাহিনী উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক 'তাঁন 
একজন গ্রাম্য মূচির ছেলে, বাল্যকালে লোকের বাড়ণ জুতা বিবুয় কাঁরয়া বেড়াইতেন। 
বর্তমানে && বৎসর বয়সে তান জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জুতার কারখানার 
আঁধকারাঁ। তাঁহার কারখানায় প্রত্যহ ১ লক্ষ ৬০ হাজার জোড়া জূতা তৈরি হয় এবং 
১৭ হাজার লোক কাজ করে।” (দৈনিক সংবাদপত্র, ৮ই জানুআর, ১৯৩২) 

আম বহ_বার বন্তৃতাপ্রসঙ্জে বাঁলয়াছি যে, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদি 
হইীর্জানিয়ারিং পরাক্ষায় সাফল্য লাভ কাঁরতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশের পক্ষে 
দুর্ভাগ্য হইত। যাঁদ তান বি. ই. 'িগ্রীধারী হইতেন, তবে তাঁহার কর্মজীবন 

ব্যর্থ হইত 16১৩) . 

_ বাংলার কথা বাঁলতে গেলে, দোঁখতে পাই,-“সরকারী লবণগোলার ভূতপূর্ব 

(১৩) “সরকারী কাজ পাইবার সম্ভাবনাই হীঞ্জনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষার প্রধান আকর্ষণ। 
ইঞ্জানয়ারং বিভাগের দশজন ছান্রের মধ্যে গড়ে ৮ জন মাত্র সরকারণ কাজ পায় এবং কেবলমাত্র 
একজন বে-সরকারী কাজে নিযুস্ত হয়। হীঞ্জানয়ারং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ 'হিটন বলেন যে, 
বাংলায় শঞ্পের উন্নাত যে কত কম হইতেছে, এই ঘটনাই ভাহার জলন্ত প্রমাণ ।” 
যা রে যত [16010101091 2190 11000511181 11050011010, 117, 7360891, 1888---1980 
1080 1, 0, 

ডু 



২১৬ আত্মচারত 

দেওয়ান বিশ্বনাথ মাঁতিলাল মাঁসক আট টাকা বেতনে প্রথম জীবনে কার্য আরম্ভ 
করেন এবং দেওয়ান" কার্য হইতে অবসর লইবার পূর্বে তান ১০। ১২ লক্ষ টাকা 
সণ্চয় কাঁরয়াঁছলেন বাঁলয়া প্রকাশ। প্রীসদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের পিতা একজন 
দেশীয় মালকের অধীনে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কর্ম কারতেন। তৎপরে তিনি 
ফেয়ারাল, ফার্গসন জ্যান্ড কোম্পাঁনর ফার্মে কেরানীর কাজ পান। আমোরকান 
জাহাজ ব্যবসায়ীদের অধীনেও 'তাঁন কার্য করেন। শেষোন্ত ব্যবসায়ীরা তাঁহার নামে 
তাঁহাদের একখানি জাহাজের নাম 'রামদুলাল দেব রাখিয়াছিলেন। এই দুই 
দেশীয় ফার্মের অধাঁনে কার্য কাঁরয়া তান প্রভূত এশবর্য সণ্য় করেন। কালকাতার 
রথচাইল্ড, টাকার বাজারের সর্বেসর্বা মাতিলাল শঈল প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মাঁসক 
দশ টাকা বেতনে কর্ম আরম্ভ করেন।” ছৌণ্ডিয়ান মিরর, ১৪ই অগস্ট, ১৯১০) 

পরলোকগত শ্যামচরণ বল্পভ তাঁহার সময়ে একজন প্রধান পাটব্যবসায়ী 'ছিলেন। 
তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নাতি লাভ করেন। প্রচলিত মত অনুসারে তিনি 
“ঁশাক্ষিত” ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়বাঁদ্ধ ও কর্মপটুতা উচ্চশ্রেণীর ছিল। 

শ্রীধূত ঘনশ্যামদাস বিড়লার কোন 'বশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা নাই। যাঁদ তাঁহাকে 
তরুণ বয়সে বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাস করিতে হইত, তবে তাঁহার একটুও 
ব্যবসায়বাঁদ্ধ বা কর্মপ্রেরণা হইত না। শল্প-বাঁণিজ্য, মুদ্রানীতি ইত্যাঁদ সম্বন্ধে 
তাঁহার আভমত লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। 

বোম্বাইয়ের "টাটা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কসের' মিঃ এস. পপ. ব্যানার্জ আসাম বেঙ্গল 
রেলওয়ে আফিসে নিম্নতম কেরানী রূপে কাজ আরম্ভ করেন। তান ম্যাট্রকুলেশান 
পরীক্ষাও পাস করেন নাই, কিন্তু তান আশ্চর্য কর্মশীন্ত ও প্রাতভার পাঁরচয় 
দয়াছেন। তাঁহার ফার্ম সাধারণ ইমারতাঁদ তৈয়ার বড় বড় কনক্রান্তই যে গ্রহণ 
করে, তাহা নহে, রেলরাস্তা প্রভাতি ?নর্মাণের কন্ট্রান্টও লয়। অপর পক্ষে, যাহারা 
ইাঞজানয়ারং বিদ্যায় িক্ষালাভ কাঁরয়াছে, তাহারা কেবল চাকার খ$ঁজয়া বেড়ায়। 

শ্রীত নালনীরঞ্জন সরকার। ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি 
মান্র ম্যাট্রকুলেশান পাস। িছুকাল হইল 'বাঁবধ অর্থনোৌতিক সমস্যার আলোচনায় 
[তান প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বন্তৃতা ও পুস্তিকাদ স্াচান্তিত 
তথ্যে পূর্ণ । 

আমি যখন এই কয় ছন্র লিখিতেছিলাম, তখন ঘটনাচক্রে সংবাদপত্রে মিঃ মারসের 
একাঁট ববৃতির প্রাত আমার দ্াম্ট আকৃষ্ট হইল। মঃ মারসকে “ইংলন্ডের ফোর্ড” 

অপব্যয় মান্ন। দু একটি ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ আমার 
ব্যবসায়ে দোখয়াছ, ধিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা কোন কাজে লাগে না। বাঁণজ্যক্ষেত্রে 
যে সব গুণের প্রয়োজন, বশ্ববিদ্যালয় তাহা দিতে পারে না, বরং এঁর্প কোন গণ 
থাকিলে তাহা নম্ট করে। আশ্ডারগ্রাজুয়েটদের ধারণা জন্মে যে জীবন আত সহজ 
ব্যাপার, তাহারা খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদের প্রতিই বেশী মনোযোগ দেয়।” 



উনাবংশ পাঁরচ্ছেদ ২১৭ 

গত ৪০ বংসর ধাঁরয়া আমি বাংলার কয়েকাঁট 'শল্পপ্রাতষ্ঠানের সঙ্গে যৃত্ত 
আছি। এই সব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাক্ষত যুবকদের অযোগ্যতা দেখিয়া আম 
মনে গভীর আঘাত পাইয়াছ। 

পাঁথবার শ্রেম্ত পুরুষ ও নারীদের যাঁদ একটা হিসাব লওয়া যায়, তবে. দেখা 
যাইবে, তাঁহাদের মধ্যে আঁধকাংশেরই বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা নাই, অথবা কোনরূপ 
শিক্ষাই তাঁহারা লাভ করেন নাই। 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আযানদ্রু কানেগি, হেনরী ফোর্ড, টমাস এডিসন, লর্ড 
কেব্ল, র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, টমাস লিপন প্রভৃতির মত লোক যাঁদও কলেজে 
শিক্ষিত হন নাই, তবুও তাঁহাদের 'কালচার' বা সংস্কাতর অভাব ছিল না। কঠোর 
জীবন-সংগ্রামে লপ্ত থাকিয়া যখন তাঁহারা ভাবষ্যং সাফল্যের গোড়া পত্তন কাঁরতে- 
ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞান উপাজনের সুযোগও তাঁহারা ত্যাগ 
করেন নাই। 

যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রনীতাবিংরূপে প্রাসাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছেন, 
অথচ সমাজের নিম্নস্তরে যাঁহাদের জল্ম অথবা সামান্য শ্রামকরূপে জীবন আরম্ভ 
কারয়াছলেন, এরুপ বহু লোকের দণ্টান্ত আম প্রায়ই উল্লেখ কাঁরয়া থাঁক। এই 
সমস্ত লোক সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কৃতিত্বলাভ করেন। 

আরও কয়েকজন প্রাসম্ধ লোকের দ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইহারা ব্যবসায়- 
বাঁদ্ধর সাঁহত রাজনশীতি-জ্ঞান অথবা বৈজ্ঞকানক প্রাতভার সমন্বয় সাধন কারয়া- 
ছিলেন। গোসেন এবং লাবক (লর্ড আভেবেরাঁ) ব্যাঙ্কার ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে গোসেন ছিলেন রাজনীতিক এবং "লাবক রাজনীতিক ও বৈজ্ঞানক উভয়ই 
ছিলেন। একই ব্যান্তুর মধ্যে বহু গুণের এরূপ সমন্বয় দুললভ এবং রাস্ট্রের মঙ্গলের 
জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়ও নহে। বর্তমান সমাজ শ্রমবিভাগের উপর প্রাতিচ্ঠিত। 
আম বরাবর বাঁলয়া আসয়াছ যে, বাংলার আর্থক দুর্গাতর একটা প্রধান কারণ 
এই ষে, প্রত্যেক যুবক এবং তাহার আভভাবক মনে করে, যাঁদ সে 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
মার্কা না পায়, তবে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে ।(১৪) যদি কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা 
প্রতিভাশালী এবং বিদ্যানূরাগণ ছেলেদের িশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো 
হইত এবং অন্য ছেলেরা স্কুলের পড়া শেষ কারবার পরই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভতিতে 
[শক্ষানীবাস আরম্ভ করিত, তবে বাংলার এই আর্ক দুুগগীত নিবারণ করা 
যাইতে পাঁরত। 

“যাহাদের প্রতিভা আছে, রাষ্ট্র কেবল তাহাদের জন্যই শিক্ষার ব্যয় বহন কারয়া 

থাকে। যাহাদের সে যোগ্যতা নাই» তাহাদের জন্য অন্য নানা পথ আছে। | 

“গণতন্ের আদর অনুসারে রাষ্ট্র পারচাঁলত বিদ্যালয় সকলের জন্যই; একই 
আধারে মাঁণমাণক্য ও ও জগ্জাল উভয়ই এক সঙ্গে থাকতে পারে। কন্তু আম এই 

(১৪) সা-আদত কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাদের কলেজ ম্যাগাঁজনে “নতুবা আমার জাবন ব্যর্থ 

হইবে” এই শশর্ধক একাঁট [নিবন্ধে বিষয়টি সুন্দররূপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 



২১৮ আত্মচারত 

নীতির বিরুদ্ধবাদী। মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় মনে কাঁরত স্কুল তাহাদেরই জন্য। 
সূতরাং ইহার প্রতি তাহাদের কোন সম্মানবোধ ছিল না। তাহারা বিদ্যালয়ের 
নিকট হইতে যতদূর সম্ভব প্রশ্রয়ই চাহত। উদ্দেশ্য তাড়াতাঁড় কোন উপাধলাভ 
অথবা যে কোন প্রকারে উচ্চশ্রেণতে প্রমোশন ।”- মুসোলিনী, আত্মচারত। 

(৪) শ্রমের প্রীতি অবজ্ঞা-_জাতশয় সঙ্কটের লক্ষণ 

স্যার এডওয়ার্ড ক্লার্ক সম্প্রীতি একটি বন্তৃতায় বাঁলয়াছেন_-“কংস কলেজ, লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং সমস্ত দেশের প্রতি দৃম্টিপাত কর। এমন বহু; ছাত্র 

করিয়া অধ্যয়ন করে।” এই শ্রেণীর ছাত্র হইতেই শ্রামক মান্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে 
এবং উচ্চাকাজ্ক্ষাসম্পন্ন এই সব 'ব্রাটশ যুবকদের প্রাত জাতি নিভ'র কাঁরতে পারে। 
বস্তৃতঃ, কোন উদ্দেশ্য লইয়া অধ্যয়ন করাতেই ফল হয়। 

যাহারা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া পড়াশুনা করে, তাহারা সেই সব ছাত্রদের চেয়ে 
বেশী যোগ্যতা প্রদর্শন কাঁরবে, যাহারা কেবলমাত্র আঁভভাবকদের তাড়নায় পাঁড়তে 
বাধ্য হয়; সেরূপ ছাত্রদের প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই নাই। 

বিদ্যালয়ে সাফল্যের উপর বাহিরের কাজের প্রভাব 

যাহারা জীবিকার জন্য নিজে উপার্জন করতে বাধ্য হয়, তাহারাই 'বদ্যালয়ে 
বেশী কৃতিত্ব “প্রদর্শন করে। কেবল মাত্র কাজ কারলেই সফলতা লাভ করা যায় 
না। তাহার উদ্দেশ্য থাকা চাই। 10769 ৬০9০০001029] 011101106 1৬19.8971706- এ 

ফ্রান্সিস টি ম্যাকেব হোর্ভার্ড বিশ্বাবদ্যালয়) কর্তৃক প্রকাশিত একাঁট বিবরণ হইতে 
এই তথ্য অবগত হওয়া যায়। 'রিঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুলে (কেমাব্রজ, মাসাচুসেট্স) 
এ সম্বন্ধে একটি পরাক্ষা করা হয়। এ বিদ্যালয়ে ১৩ বৎসর হুইতে ২০ বংসর 
বয়স্ক প্রায় এক হাজার ছান্র আছে। 

“5৫৮ জন ছান্র লইয়া এই পরাক্ষা করা হয়, এ সমস্ত ছান্রের প্রকৃতি অথবা 
যোগ্যতা পূর্ব হইতে জানা ছিল না। বিদ্যালয়ের পরে কে কি করে প্রতোক ছাত্রকে 
তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়; এই ভাবে ছাত্রাদগ্কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়__যাহারা 
বিদ্যালয়ের পরে কাজ করে এবং যাহারা সেরুপ কোন কাজ করে না। 

“ইহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরাঁক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর িলাইয়া দেখা গেল, যাহারা 
জীবিকার জন্য কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বেশন দায়ত্বজ্ঞান লইয়া পড়াশোনা 
ও পাঁরশ্রম করে। 

সং সঃ সং 

“উপরোন্ত দুই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে, যাহারা কাজ কাঁরতে বাধ্য হয়, তাহারাই 

* “যাহারা কাজ করে না অথবা সামাঁয়ক ভাবে কিছ? অর্থ সংগ্রহের জন্য কাজ 



উনাবংশ পাঁরচ্ছেদ ২১৯ 

করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নিয়ামত ভাবে কাজ কাঁরতে বাধ্য হয়, তাহারাই 
[বিদ্যালয়ে বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। 

“যাহারা কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ কাঁরয়া জীঁবকা 'নর্বাহ করে, 
মামেরিকার বিশ্বাবদ্যালয়ে এমন সব ছাত্র প্রায়ই দেখা যায়। আমৌরকার প্রত্যেক স্টেটে 
কষ এবং শিল্প শিক্ষা 'দবার জন্য সরকারী বিদ্যালয় (-900-032176 00115853) 
আছে। স্টেট এবং য্যস্তরাম্ট্রের তহবিল হইতে এই সব বিদ্যালয়ে সাহায্য করা হইয়া 
থাকে। এরূপ ৪৮ কলেজ লইয়া অনুসন্ধান কাঁরয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রদের 
মধ্যে প্রায় অধেকি এবং ছান্রীদের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ জীবিকার জন্য কার্য করে। 

“এই সব কলেজে প্রায় ১৩ হাজার ছাত্র এবং ৩ হাজার ছাত্রী কলেজে থাকবার 
সময় স্বোপাঁজতি অর্থে ব্যয় নির্বাহ করে। সাধারণতঃ আণ্ডার-গ্রাজয়েটরা আংশিক 
সময়ে কাজ করিয়া এক এক টার্মে” ৩০ পাউন্ড হইতে ৭০ পাউন্ড এবং গ্রীম্মাবকাশে 
৪০ পাউন্ড হইতে ৫০ পাউন্ড পর্য্ত উপাজন করে ।” 

ট্রীবউন পাল্রকার চীনাস্থত একজন সাংবাঁদকের কথাপ্রসঙ্গে ক্যার্প নিলসেন 
বাঁলয়াছেন_“অন্য অনেক আমেরিকান সাংবাঁদকের ন্যায় ?তাঁন জীবনে নানা কাজ 
কারয়াছেন, তার পর বশ্বাবদ্যালয়ের উপাঁধ লইয়া সংবাদপন্রসেবী হইয়াছেন। এক 

সময়ে তান রেলওয়ে লাইনে শ্রামকের কাজও কাঁরয়া ছিলেন ।”_: 1009 70880] 
£৯ড81095 0.77. 

ইহার দ্বারা বুঝা যায় না যে, আমোরকার প্রত্যেক কলেজের ছাত্র স্বাবলম্বী 
এবং পারশ্রমী। বহর বংসর পূর্বে, এমার্সস শহরের পুত্তাীলকাবৎ অকর্মণ্য ছাত্র 
(ইহারা অনেকটা আমাদেরই শহরবাসী ছাত্রদের মত) এবং দ়-প্রকীতি স্বাবলম্বী 
যুবকের তুলনা করিয়া বালয়াছেন :- 

«আমাদের ঘূবকরা যাঁদ প্রথম চেম্টাতেই ব্যর্থ হয়, তবে তাহারা ভগ্নহদয় হইয়া 
পড়ে। যাঁদ কোন নবীন ব্যবসায়ী সাফল্য লাভ কাঁরতে না পারে, লোকে বলে যে 
সে একেবারে ধ্বংসের মুখে গিয়াছে। যাঁদ কোন বাঁদ্ধমান ছাত্র কলেজ হইতে 
বাহর হইয়া এক বংসরের মধ্যে বোস্টন বা নিউইয়র্কে কোন আঁফসে কাজ না পার 
তবে সে এবং তাহার বন্ধূগণ মনে করে তাহার নিরাশ হইবার ও সারাজীবন বলাপ 
কারবার যথেন্ট কারণ আছে। পক্ষান্তরে, নিউ হাম্পাশায়ার বা ভারমণ্ট হইতে 
আগত দড়প্রকৃতি যুবক একে একে সমস্ত কাজে হস্ত দেয়, সে ফার্মে শ্রামকের 
কাজ করে, ফেরী করে, স্কুলে পড়ায়, বন্তুতা করে, সংবাদপন্র সম্পাদন করে, কংগ্রেসে 
যায়, নাগারকের আঁধকার ক্লয় করে। বৎসরের পর বংসর এইরূপ 'বাঁভন্ন কাজ 
কঁরয়াও তাহার টিত্তের স্ঘৈর্য নষ্ট হয় না। সে একাই, শহরবাসী এক শত অকর্মণ্য 
পৃত্তলিকার সমকক্ষ, সে জীবনের পথে বুক ফুলাইয়া চলে, কোন উচ্চতর বাঁত্ত 
শিক্ষা করে নাই বাঁলয়া লঙ্জা বোধ করে না, কেননা সে কখনও তাহার জীবনের 
গত বন্ধ করে নাই, সর্বদাই সে জীবন্ত। তাহার জীবনে মান্র একবার সযোগ 
আসে না, শত শত সুযোগ তাহার সম্মুখে বর্তমান ।” 



২০ আত্মচারত 

মিস্টার সি. জে. স্মিথ গত ৪০ বংসর ধাঁরয়া অনেক বড় বড় কাজ কারয়াছেন। 
তিনি সম্প্রতি (১৯৩১) ৬৯ বংসর বয়সে 'ক্যানাডিয়ান ন্যাশন্যাল রেলওয়ের' ভাইস্ 
প্রোসডেশ্টের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ভ আঁভমত 

“কানাডাতে গ্রনীম্মের ছাঁটির সময় বালকদিগকে, ভবিষ্যতে যে বাঁত্ত সে অবলম্বন 
কারবে, তাহা হাতেকলমে শিক্ষা কারবার সুযোগ দেওয়া হয়। আমার মতে এই 
রাঁতি ভাল। ইহার ফলে সে সব দক হইতে বিষয়াট শাখিতে পারে। | 

“আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন গলফ বা বিলিয়ার্ড খেলা ছিল না। এবং 
৩০ বংসর বয়সে আমি যখন 'সভ্যতার' সংস্পর্শে আসলাম, তখন আম পুল বা 
গল্ফ খেলা জানতাম না।” 

যাহারা সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় চেষ্টায় জশবনের নানা বিভাগে শ্রেম্ত স্থান 
আঁধকার কাঁরয়াছেন, এর্প বহ] ব্যান্তর দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে আম 'িয়াছ। চারজন 
প্রীসদ্ধ জননায়কের প্রথম জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ 
কারব। 

মঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এইভাবে তাঁহার প্রথম জীবনের বর্ণনা করিয়াছেন 
(২৬শে নভেম্বর, ১৯৩১ তাঁরখে প্রদত্ত বন্তৃতা) :--“অতাঁত জীবনের ঘটনা স্মরণ 
কারলে 'বাঁস্মত হইতে হয়। কয়েক বংসর পূর্বে লাঁসমাউথের জনৈক বৃদ্ধা 
ধীবররমণী আমাকে দৌখয়া তাহার সরল সহানৃভাতিপূর্ণ স্বরে বালয়াছল-জমি, 
পৃথিবীতে এমনই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে!” 

“জীবনের সহজ সুগম সদর রাস্তা দিয়া না গিয়া যাঁদ দুর্গম কর্দমান্ত সঙকীর্ণ 
পথে চলা যায়, তবে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, উন্লাত-অবনাত, ত্যাগ ও আনন্দ, 
সব অবস্থারই প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা লাভ হয়।”: 

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বাল্যস্মৃতি হইতে দুহাঁট ঘটনার উল্লেখ করেন। 
“শীতের প্রভাত, তুষারপাত হইতেছে । অন্ধকার থাকতে আমরা উঠিয়াছি এবং 
তুষারাবৃত পথে প্রায় এক মাইল পদব্রজে গয়াছি। আমরা একটি আলুর ক্ষেতে 
গেলাম। সেখানে যন্যোগে মাটির নিচ হইতে আলু তোলা হইতেছে, আম একটি 
ঝাঁড়তে আলু সংগ্রহ কারতোছ। দুই হাত তুষার-হিম হইয়া গিয়াছে, চোখের জল 
রোধ করা কঠিন হইয়া পাঁড়য়াছে। আমাদের সকলের উপরে যে সর্দার সে আমার 
কাছে আসল, আমার তুষার-হিম কর্ণমূলে চপেটাঘাত করিল। সেই কথা স্মরণ 
কাঁরতেই এখনও যেন আমি শরীরে বেদনা বোধ কার। অনেক সময় পার্লামেন্টে 
গবর্নমেন্টের পক্ষীয় সম্মূখের আসনে বাঁসয়া এ অতীত কাঁহনী এখনও আমার মনে 
ভাঁসয়া আসে ।” 

মিঃ ম্যাকডোনাজ্ড তাঁহার বাল্যস্মৃতিতে একজন সেকেলে লোকের কথা 
বলিয়াছেন। "তান লাঁসমাউথের রাস্তায় ঠেলাগাড়ীতে ফেরি কারয়া তন। 
“তাহার গাড়ীর সম্মুখে এক খন্ড ট্যাঁসটাসের বই থাঁকত। তান লাঁটন ও গ্রীক 
বই পাঁড়তেন আর সঙ্গে সঙ্গে জানসের নাম হ্টিকতেন। একাঁদন তান আমার 
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হাতে একখান বই দোঁখয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 'তুঁমি ক এ সব পাঁড়তে ভালবাস ? 
এরং আমার হাতে একখানি হেরোডোটাসের হইাতহাস দিলেন। পরে কয়েকমাস 
যাবং তিনি আমাকে আরও কতকগ্ীল বই 'দয়াছলেন।” 

৷ আর একজন শ্রামক নেতা জর্জ ল্যাল্সবেরী সম্প্রীতি (ডিসেম্বর, ১৯৩১) তাঁহার 
ি্পীের কা এবং কিভাবে তাহাকে কমর জাবনসম করিতে হইয়াছিল 
তাহার বর্ণনা কাঁরয়াছেন। দুই একাঁট স্থান উদ্ধৃত কারতেছি। 

“আমার জঈবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটনা (রাজনোতিক “ব্যাপার ব্যতীত) 
১৮৮৪--৮৫ সালে ঘটে। সেই সময়ে আম স্ত্রী, ৪ বৎসরের কমবয়স্ক 'তনাট শিশু 
এবং ১১ বৎসরের কমবয়স্ক একটি ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া দেশ ছাড়য়্ 
অস্ট্রোলয়াতে যাল্রা কার। 

“অবশেষে একটা পাথর ভাঙ্গার কাজ আম পাইলাম; একরকম নল রঙের 
গ্র্যানাইট পাথর-_ উহাতে যখন হাতুড়ি 'পটাইতাম, তখন মনে হইত আমার হাতের 
সঙ্গে সঙ্গে হদয়ও বুঝ ভাঙয়া পাঁড়তেছে। | 

সং সং সং 

“পরে, পার্সেল বাল কারবার জন্য পয়নের কাজ পাইলাম। তারপর যত দিন 
আম অস্ট্রেলিয়ায় ছিলাম, এ কাজই কাঁরতাম, আমার বেতন ছিল সপ্তাহে পাঁচ 
শালং, 'ব্রসবেন হইতে পাঁচমাইল দূরে টঅং নামক স্থানে থাকবার জন্য একটি 

বাড়ীও পাইলাম। 

প্রবল বর্ষার ধারা 

“আমার প্রথম রাঁত্রর কাজ, খুব উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছল। পার্সেলের গাড়ী 
খোলা ছিল এবং প্রবল বেগে বর্যা আসিল। আমাকে বাভন্ন বাড়তে ২০০1 
পার্সেল বাল করতে হইবে, অথচ আম একটি বাড়নরও ঠিকানা জান না। আঁম 
সন্ধ্যা ৬টার সময় রওনা হইলাম এবং ভোর ৪টার সময় শেষ পার্সেল বাল কারয়া 
ফিরিলাম। সকলেই ভাঁবয়াছিল, আম নৃতন লোক, সুতরাং এ কাজ করিতে 
পারব না। কিন্তু এই ভাবে কাজ সসম্পন্ন করাতে কার্যে আমার বেশ সুনাম 
হইল এবং আম ছয় মাস সেখানে কাজ কাঁরলাম। 

“কাজের সম্বন্ধে বেশী কিছ; বালবার নাই। তবে পাঁরশ্রম একটু বেশী হইত । 
প্রায়ই সকালবেলা ৮টা হইতে পরাদুন বেলা ১২টা 'ি ১টা পর্যন্ত কাজ কাঁরতে 
হইত ।” 
মুসোলিনীর জীবনদতে আমরা পাড় :- - 

ল্যান্ডে বেশ শীত পড়াতে বাড়ী তোরির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। মুসোলনৰ সেই 
অবসর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পাঁড়তে লাগলেন। সূইজার- 
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কাজ থাকে না। সেই সময়ে তাহারা মুসোলিনীর মতই স্কুলে ও বিশ্বাবিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করে। আ'ম যখন এঁডনবরা বিশববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন এইরূপ ছান্রকে 
সেখানে দোৌখ। কিন্তু মুসোঁলনী আমার স্বদেশবাসীর চেয়ে আধকতর কাতত্ব 
প্রদর্শন করেন, কেননা তানি শ্রমের কাজ একেবারে ত্যাগ করেন নাই, 'তাঁন কখনও 
কখনও দোকানদারদের দারোয়ান বা সংবাদবাহকরূপে কাজ কারতেন। ত 
মালপন্র ক্রেতাদের বাড়ীতে ঘাড়ে কারয়া বা বাক্সে ঝূলাইয়া লইয়া যাইতেন। 
বেশী ভার হইলে কিংবা ক্লেতাদের বাড়ী একটু দূর হইলে ঠেলাগাড়ীতেও লইয়া 
যাইতেন। এইভাবে যাহা উপার্জন কাঁরতেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যালয়ের বেতন 
এবং ছান্রাবাসের ব্যয় শীনর্বাহ হইত ।৮ চ২90215010, 1৬105501101, 0. 49-50. 

ম্যাসারক সম্বন্ধে তাহার জীবনীকার মিঃ' স্ট্রট লাঁখয়াছেন-__ 
«এই সময়ে ১৮৬৮--৬৯) তাঁহার বাল্যজীবনে তাঁহাকে নিজের এবং তাঁহার 

এক ভ্রাতার ভরণপোষণের জন্য অর্থোপাজন করতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে 
পড়াশুনাও কারতে হইত। তাঁহার মাতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে হয়ত কয়েক ক্লোরিন 
(মুদ্রা) পাঠাইতেন। কিন্তু অন্যের নিকট হইতে তাঁহার আর কোন সাহায্যপ্রাপ্তর 
আশা ছল না। তাঁহাকে নিজের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কাঁরতে হইত। 

“তিনি প্রথমতঃ নোভা ইউালিসের একজন মুচির বাড়ীতে থাকতেন তাঁহার 
সঙ্গে আরও কয়েকজন তাঁহারই মত দরিদ্র ছান্র থাঁকত। তাহাদের থাকা, খাওয়া, 
জলখাবার এবং কাপড় কাচার জন্য প্রত্যেক ছাত্র মাসে তিন শালং কারয়া দত। 
মুচির বাড়ীতে রুপ অবস্থায় বাস কাঁরতে হইত, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতে 
পারে, কিন্তু ম্যাসারক ও অন্যান) বালকেরা উহারই মধ্যে সানন্দে কালযাপন 
কাঁরতেন।” 

আর একটি দন্টান্ত লর্ড রিডিংয়ের জীবন। তান প্রথমবার" জাহাজের ছোকরা 
বা ক্যাবন-বয়' রূপে কলিকাতায় আসেন, দ্বিতীয়বার আ'সয়াছলেন ভারতের 
বড়লাটরূপে। 

ইউরোপ ও আমোরকাতে শ্রমের মর্যাদা এইরুপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের জানস, 
কিন্তু ভারতে তাহার বিপরীত ভাব। বিশেষতঃ যে সব বালক ও যুরক স্কুল- 
কলেজে পড়ে, তাহারা শ্রমকে হেয় জ্ঞান করে। মিসর সস 
মৌলবাঁ আবদুল কাঁরম এ সম্পর্কে ব্যাথত চিন্তে 'াঁখয়াছেন :-_ 

“মফঃস্বল ভ্রমণের সময় বাখরগঞ্জ জেলার একট স্কুল পাঁরদর্শন ডা গিয়া 
আম দৌখ অর্থ ও ছান্রাভাবে এ স্কুলাট উীঠ্রুয়া যাইবার উপক্রম। আম স্থানীয় 
মাতব্বর লোকদের অনুরোধ করিলাম তাঁহারা যেন আমার সঙ্গে আমার নৌকায় 
গিয়া দেখা করেন। তাঁহারা গেলে, আম তাহাদিগকে বুঝাইয়া বাঁললাম যে জ্কুলাঁট 
রক্ষার জন্য তাঁহাঁদগকে অর্থ সাহায্য কারতে হইবে এবং ছেলেদের স্কুলে ভার্তি 
করিয়া দতে হইবে। এই সময়ে আম শুনলাম একজন নম্নস্বরে বলিতেছেন, 
স্কুলটি উঠিয়া গেলে তান হাঁরলুট দিবেন। ভদ্রলোকেরা চাঁলয়া গেলে, আম 
স্থানীয় পুলিসের দারোগাকে জিজ্ঞাসা কালাম, তাঁহারা স্কুলের উপর এমন বিরন্ত 
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কেন? দারোগা যাহা বাঁললেন, তাহাতে আম বাঁঝতে পারলাম, গ্রামের লোকদের 
স্কুলের উপর 'বিরন্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্থানাটতে অনেক ছোট ছোট 
দোকানদারের বাস। . তাহারা চায়, তাহাদের ছেলেরা দোকানের 'জানস ীবন্কয় ও 

ধহসাবপন্ন রাখার কাজে সাহায্য করুক। কিন্তু যেই ছেলেরা স্কুলে ভার্তি হয়, 
অমন তাহাদের চাল" বাড়িয়া যায় এবং এই ভাব দেখায় যে লেখাপড়া জানা লোকের 
পক্ষে দোকানদার ছোট কাজ। এই ঘটনা হইতে এবং পরে আরও অন্সন্ধান কাঁরয়া 
বাঁঝতে পারলাম যে, গ্রামে স্কুল থাকায় অনেক স্থলে কৃষকদের পক্ষে 'বিরান্ত ও 
অস্াবধার কারণ হইয়াছে। 'গ্রুর' অনুরোধে ও বালকদের আগ্রহে অনেক সময় 
আঁনচ্ছাসত্বেও কৃষকরা ছেলেদের স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য হয়। কন্তু স্কুলে ঢ্যাকয়াই 
ছেলেরা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকীতির হইয়া যায়। তাহাদের ধরনধারণ, অভ্যাস, রুচি সব 
বদলাইয়া যায়, এমন ি অনেক সময় নাম পর্যন্ত বদলাইয়া ফেলে। ৃ 

সং সঃ চে 

“তাহাদের িতামাতা কেবল যে তাহাদের নিকট হইতে গরু চরানো, চাষের কাজ 

ইত্যাদির সাহায্য হইতেই বাঁণত হয়, তাহা নহে, তাহাদের জন্য ভাল কাপড়চোপড়, 
ছাতা, বাহ, খাতাপন্র ইত্যাঁদ যোগাইতে বাধ্য হয়। এই সব ব্যয় করা অনেক সময় 
তাহার সাধ্যাতীত। ফলে ছেলে পাঁরবারের বোঝা এবং সমাজের আভশাপস্বরূপ 
হয়। কেননা সে দলাদাল সাঁষ্ট করে, মামলা-মোকদ্দমা পাকাইয়া তোলে, এমন কি 
অনেক সময় জালজংয়াট্রীরও শিখায়” (50006 £১011008], 7০010011081 4০ 1200- 

০90101091 096901999 700. 5-6) 1 এরুপ অবস্থা প্রত্যেক দেশাহতকামী ব্যান্তকে 

হতাশ করিয়া তুলবে । আমাদের বুঝবার সময় আসিয়াছে যে, যে সব শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের ফলে গ্রামের উপর অবজ্ঞা জন্মে, সেগুঁল দেশের পক্ষে কল্যাকর নহে, 
বরং জাতীয় উন্নাতর ঘোর শন্রুস্বরূপ। 

(৫) আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভ্রটি-_বিদেশী 
ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়াতে বিরাট শান্তর অপব্যয় 

বাঙাল ছান্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে বিরাট শান্তর অপব্যয় হয়, তাহার কথা 
ভাবলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বালকের জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ৫&।৬ বংসর 
কাল একটি দুরূহ বিদেশ ভাষা আয়ত্ত কারতেই ব্যয় কারতে হয়, কেননা এ ভাষার 
মধ্য দয়াই তাহাকে অন্যান্য বিষয় শাঁখতে হইবে । পাঁথবীর অন্য কোন দেশে এরুপ 
অস্বাভাঁবক ও ঘোর আঁনম্টকর ব্যবস্থা নাই। 'মাতৃভাষাই সব সময়ে 'শক্ষার বাহন 

হওয়া উচিত। এই স্বতঃসদ্ধ সহজ সত্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। একজন 
ইংরাজ বা স্কচ বালক 'ডিকেন্সের 00110+5 [7150075 01 87781800, স্কটের 

9199 01 2. 01:2100 810161, 00111591797118%915 অথবা 1106 10 ড/0100011910 

গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে । তাহার পিতামাতার নিকট হইতেও সে অনেক বিধয় 
শিথে। সে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, উত্তর মেরুর আঁভযানের বিবরণ, কিলিমানজারো, আন্ডিস 
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অথবা হিমালয় পর্বত শিখরে আরোহণের কাহিনী সাগ্রহে পড়ে, তাহার 'নার্দস্ট পাঠ 
পৃদ্তকে এ সব নাই, একথা তাহাকে বালিয়া দিতে হয় না। একজন ইংরাজ বালককে 
প্রথমে পারসী, চীনা, জার্মান অথবা রূশীয় ভাষা শিঁখিয়া, তাহার মধ্য দিয়া অন্যান্য 

[বিষয় শশিখিতে হইতেছে, এর্প ব্যাপার কেহ কল্পনা করিতে পারেন কি? কাহারও 
নানা বিষয় জানাশোনা আছে, এরূপ বাঁললে বোঝা যায় না, কোন্ ভাষার সাহায্যে 
সে এঁ সব বিষয় শাখয়াছে। আমরা অন্ধ ভাবে একটা আ'নম্টকর ব্যবস্থা অনসরণ 
কাঁরতোছ, এবং ইহার ফলে আমাদের ছেলেদের যথার্থ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভে প্রবল 
অন্তরায় সৃন্টি হইতেছে ।(১৫) 

নব জজগাদজগানি। র নীরা রে রুল 
রামায়ণ ও মহাভারত--এখনও প্রায়ই লোকে অনুবাদের সাহায্যে পড়ে। ভাষাতত্বীবং 
পণ্ডিত ব্যতত কেহ মূল ভাষায় গ্রন্থ পাঁড়বার জন্য গ্রীক, জার্মান, চীনা, 'হব্র, 
আরবী বা সংস্কৃত শিখে না। এমন কি 'হন্দুরাও সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারত 
তুলসীদাস, কীত্তবাস ও কাশীরামের অনুবাদের মধ্য দিয়া পড়ে। কিন্তু ভারতে 
আমরা একটা কীন্রম অস্বাভাঁবক ব্যবস্থা অবলম্বন কারয়াঁছি এবং তাহার জন্য 
শাঁদ্তভোগও কাঁরতে হইতেছে। 

ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামীতি, বীজগাঁণত, পাটগাঁণত, স্বাস্থযতত্ব, প্রাথামক 
বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বাংলা ভাষার মধ্য 'দয়াই অনায়াসে শিখানো যাইতে পারে। 

ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষার পর্যায়ে রাখা উঁচিত। 
যাহারা পাঁণ্ডত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কেবল ইংরাজী নয়, নতি 

শশাখবে। তবে ইংরাজীকে কোন ক্রমেই ক্ষার বাহন করা উচিত নয়। 'শাক্ষত 
ব্যান্তকে মোটামুটি সমস্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং মাতৃভাষার 
সাহায্যেই সে সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই জ্ঞান লাভ কারিতে পারে । জীবনের 
সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়ে আমাদের ছেলেদের সময় ও শান্তর কির্প বিষম অপব্যয় 

(১৫) বাহর এই অংশ ছাঁপতে 'দবার সময় 2০2০1: 91 00০ 19011001800 768912- 

0009  0০00017711695 (10109, 1932) আমার হাতে পড়ে। উহাতে দেখিলাম, 'বশবাঁবদ্যালয় 

এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ম্যার্রকুলেশনে ইংরাজশ ব্যতখত অন্যান্য সমস্ত বিষয় মাতৃভাষার 
সাহায্যেই শিখাইতে হইবে, সুতরাং এই অধ্যায়ে আমার বিবৃত যান্তগুঁল মাত্র এীতহাঁসক তথ্য 
1হসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আঁম দোঁখয়া হতাশ হইলাম যে নূতন নিয়মাবলশতে, একাঁদক 
হইতে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, অনাদিক হইতে তাহা কাঁড়য়া লওয়া হইয়াছে। দুরূহ বিদেশী 
ভাষা আয়ত্ত কারবার কঠোর পাঁরশ্রম ছেলেদের মী্তন্ক এখনও ভারাক্রান্ত কারিতে থাঁকবে। 
বস্তৃতঃ ইংরাজীকে এত বেশণ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে তাহার জন্য নাট প্রশ্নপত্র 'নার্দস্ট 
হইয়াছে। অথচ ইতিহাস ও ভূগোলের ন্যায় প্রয়োজনীর বিষয়ের জন্য মাত্র একাঁট করিয়া প্রশনপন্র 
থাঁকবে। গাঁণতের জন্য একটি এবং মাতৃভাষার জন্য দুইটি কাঁরয়া প্রশ্নপন্ত থাঁকবে। সূতরাং 
ইংরাজীর জন্য যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইবে, তাহার মার ষষ্ঠ অংশ ইতিহাস বা ভূগোলের জনয 
দেওয়া হইবে এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের ক্ষাত কাঁরয়া ই রাজশর জন্যই ছেলেদের আঁতরিক্ত পাঁশ্রম 
কাঁরতে হইবে। তা ছাড়া, এইভাবে "শাক্ষিত হইল ছাত্ররা জশবন সংগ্রামে দাঁড়াইতে পারবে না, 
কেননা সেজন্য প্রয়োজন সাধারণ ও সহজ জ্ঞান, কোন বিশেষ ভাষায় পারদার্শতা নহে। মোটের 
উপর, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যে সব দোষ ও ন্ট তাহা বরং কোন কোন 'দিকে বেশী হইবে। 
মিঃ মোনাহানের ভাষায় এই রিপোর্ট সাম্রাজ্যবাদের ভাবের ম্বারা অত্যাধক প্রভাবান্বিত হইয়াছে। 



উনাবংশ পাঁরচ্ছেদ ২২৫ 

হয়, তাহা নিম্নীলখিত তথ্যগুলি হইতেই বুঝা যাইবে । ১৯৩০--৩১ সালে কতজন 
ছাত্র 'শ্বাঁবদ্যালয়ের এম. এ. পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা এই তাঁলকায় 
দেওয়া হইয়াছে। 

[বিষয় পণ্ম বার্ষক ৬ষ্ঠ বার্ষক 

| শ্রেণী শ্রেণী 
ইংরাজী . ১১৯ ১১২ 

গাঁণত ৩৬ ২৯ 
দর্শন ৩৬ ২৬ 

ইাঁতহাস &€ ৪৪ 
অর্থনীতি ১১৬ ৯২ 

বাণিজ্য ২৩ ২০ 
প্রাচীন ইতিহাস ১৪ ১৭ 

নতত্ত্ব ৫ ৬ 
পরীক্ষামূলক মনোঁবদ্যা 9 ৩ 

তুলনামুলক ভাষাতত্ত ৯ 0 

সংস্কৃত ৯১৭) ০ 

পালি ২ ২ 
আরবী ৪ ১ 
পারসণ ৮ ৩ 

ভারতীয় ভাষা ৭ ১৮ 

মোট ৪৪৯ ৩১৩ 

ছাত্ররা এবং তাহাদের আভিভাবকগণ পাঠ্য বিষয় 'নর্বাচনের জন্য যে বল্দুমাত্রও 
চিন্তা করেন না, এই তালিকা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে । দেখা যাইতেছে, 
ইংরাজী ভাষার প্রতিই ছেলেদের বৌশ আকর্ধণ। অথচ অবস্থা ইহার বিপরীত 
হওয়াই উচিত 'ছিল। কেননা একটা কাঠিন াবদেশী ভাষার দুরূহ তত্ব আঁধগত 
কারতে যে সময় ও শান্ত ব্যয় হয়, তাহা অন্য দিকে প্রয়োগ করিলে বেশী লাভ হইত। 
পাঠ্য বিষয়ের গ্রন্থ-তালিকা দেখিলে চক্ষু স্থির হয়। গ্রন্থকারগণ এবং তাঁহাদের 
কৃত গ্রল্থ-তালিকা পাঁড়লে স্তম্ভিত হইতে হয়, উহা ক্যালেন্ডারের সাড়ে পাঁচ পৃজ্ঠা 
জাঁড়য়া আছে। প্রাচীন যুগ হইতে ঞসাধূনিক কাল পর্যন্ত বিশাল ইংরাজণ সাঁহত্য 
ইহার অন্তভুন্তি। ভিক্টোরিয়া যুগের পরবঁ আধ্ানক কালের এইচ. জি. ওয়েলস, 
কনর্যাড, বাননাড শ, আর্ন্ড, বেনেট, গলসূওয়ার্দ সকলেই ইহার মধ্যে আছেন। 

আম সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কার যে, এমন সব ভারতীয় ছাত্র থাঁকবেন যাহারা 
সমস্ত জীবন ধাঁরয়া ইংরাজী সাহত্য অধ্যয়ন কাঁরবেন। ইংলন্ড, ফ্রান্স ও 
জার্মানীতেও এমন অনেক ছাত্র আছেন যাঁহারা সমস্ত জীবন সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্য 
অধ্যয়ন করিতেছেন। ভারতীয় শ্লেগেল বা টেইনের অভ্যুদয়ে আম আনন্দিত 

২ ০৫. 
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হইব। কিন্তু ইংরাজীতে এম. এ. উপাধি লাভের জন্য ২৩১ জন ছাত্র সময় ও শান্ত 
ব্যয় কাঁরবে কেন? তাহাদের জ্ঞান পল্পব-গ্রাহতার নামান্তর। সুতরাং একজন 

ইংরাজীর এম. এ. লোকের 'ানকট উপহাসের পান্র হইবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

ঢাকা প্রোনং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ওয়েস্ট, কৃষি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার 
সময় বলিয়াছেন,_“একজন এম. এ.-র ইংরাজী পাঠের ক্ষমতা ১৫ বংসরের ইংরাজ 
বাঁলকার সমান, একজন বব. এ-র ১৪ বংসরের ইংরাজ বাঁলকার এবং একজন 
ম্যাট্রক পাশের ১০ বংসরের ইংরাজ বালিকার সমান ।” 

মিঃ ওয়েস্ট অজ্ঞাতসারে কিছু আতিরঞ্জন কাঁরয়া থাকতে পারেন। কিন্তু 
একজন সাধারণ গ্রাজুয়েটের সম্বন্ধে তাঁহার কথা মোটের উপর সত্য। 

১৮৩৫ খদটস্টাব্দে মেকলে তাঁহার হীতহাসপ্রাসদ্ধ 'রপোর্টে এদেশে পাশ্চাত্য 
[শক্ষা প্রবর্তন সমর্থন করেন- প্রতনচ্যবাদী এবং প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে যে তর্ক বিতর্ক 
চলিতোছল, মেকলের রিপোর্টে তাহার অবসান হয়।6১৬) মেকলেকে এজন্য নিন্দা 
করা হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে যে, তান মাতৃভাষার দাঁব উপেক্ষা করেন। 
ইহা ন্যায্য সমালোচনা বাঁলয়া বোধ হয় না। কেননা মেকলে নিজেই দরদৃম্টিবলে 
বুঝিতে পাঁরয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া মাতৃভাষায় 
গ্রন্থ 'লাখয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানবজ্ঞান দেশবাসীর মধ্যে প্রচার কারবে ।0১৭) তাঁহার 

(১৬) বর্তমান সময়ে মেকলের রিপোর্টের যে অংশ আপাত্তজনক বাঁলয়া গণ্য হয়, তাহা এই-_ 
প্রধান প্রশ্ন এই যে, কোন্ ভাষা শিক্ষা করা সর্বাপেক্ষা লাভজনক 2......... প্রাচ্য বিদ্যার মূল্য 
সম্বন্ধে আম প্রাচ্যতত্ববিদ্দের মতই গ্রহণ কারতে প্রস্তুত। আম এমন একজনও প্রাচ্যতত্রীবদ্ 
দোঁখ নাই যানি অস্বীকার কারিতে পারেন যে, কোন ভাল ইউরোপীয় লাইব্রোরর এক আলমারি বই, 
ভারত ও আরবের সমস্ত দেশীয় সাঁহত্যের সমতুল্য ।...... আম মনে কাঁর যে, এ দেশের আঁধবাসণরা 
ইংরাজী 'শাঁখবার জন্য ব্যগ্র, সংস্কৃত বা আরবাঁ [শিখিতে তাহারা ইচ্ছুক নহে।” 10016 05 
14100201958 2110 76.) 1935. 

“সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্তের পক্ষপাতণ হইবেন, 
এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু তানি রামমোহন, এমন কি মেকলে অপেক্ষাও তত্র ভাষায় 
বেদান্তের নিন্দা কারয়াছেন। ১৮৫৩ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশানের নিকট তান যে পনর 
লিখেন তাহাতে আছে__“কতকগুঁল কারণে আমরা এক্ষণে সাংখ্য ও বেদান্ত শিক্ষা 'দতে বাধ্য 
হইতেছি। বেদান্ত ও সাংখ্য যে মিথ্যা দর্শনশাস্ত তাহাতে এখন আর সন্দেহ নাই।” ব্রেজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়__বিদ্যাসাগর) 

বস্তুতঃ, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর নিজেরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইলেও, স্বজাতির মনকে 
প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের মোহ হইতে মুন্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছলেন। এই শাস্ত-দাসত্ব 
হন্দুর মনের উপর এতকাল পাথরের মত চাপিয়া বাঁসয়াছিল। . এই দুই মহাপুরদুষের উদ্দেশ্য 
ছিল যে, কেবলমান্র সংস্কৃত ও পারসণ শাস্ত ও সাঁহত্যের সন্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, 
আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বত হইবে। ১227 
যে, তাঁহার স্বদেশবাসীরা যাঁদ জ্ঞান লাভ কারতে চায় তবে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন কারতে 
হইবে। এই কারণে 'তাঁন একখানি বাংলা সংবাদপত্র (সংবাদকৌমূদী, ১৮২১) পরিচালনা 
কারতেন, এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে, একখান বাংলা পুস্তিকা লাখয়াই তিনি আন্দোলন 
আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগরের আঁধকাংশ সুপাঁরাচিত গ্রন্থ মূল ইংরাজী হইতে অনুবাদ এবং 
উহার ভাষা বাংলা রচনার আদর্শ। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরকেই লোকে বাংলা গদ্যের জনক 
এলিয়া গণ্য করে। 

(১৭) কেহ কেহ প্রস্তাব কাঁরয়াছেন যে, গ্রল্থকারগণকে পাঁরশ্রীমক দিয়া তাঁহাদের দ্বারা 
দেশীয় ভাষায় পুদ্তক খাইতে হইবে। মেকলে এ সম্বন্ধে 'নম্নালখিত মন্তব্য প্রকাশ 



উনাঁবংশ পাঁরচ্ছেদ ২২৭ 

ভাঁবষ্যং বাণী সফল হইয়াছে। মেকলের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার ২০ বংসরের 
মধ্যে, এমন ি তাহারও পূর্বে কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর, অক্ষয়, 
কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল 'মন্র এবং আরও অনেকে, বাংলা ভাবায় 'শক্ষাপ্রদ গ্রন্থ 
লীখতে আরম্ভ করেন। এ সকল গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছিল। একথা ভুলিলে 
চলবে না, মেকলের রিপোর্ট লাখবার ২০ বংসর পূর্বে (১৮১৬) কাঁলকাতায় হিন্দু 
প্রধানেরা নিজেদের অর্থসাহায্যে একাঁট কলেজ স্থাপন করেন। হযুবকাঁদগকে ইংরাজী 
সাঁহত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২২ খীস্টাব্দে 
রামমোহন রায় লর্ড আমহাস্টের নিকট তেজোব্যঞ্জক ভাষায় একখান পন্র লিখেন। 
এ পত্রে তান দেশবাসীকে ইংরাজী সাহত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সাগ্রহ 
অনুরোধ করেন,_উহার কতকগুলি লাইনের সঙ্গে মেকলের রিপোর্টের হুবহু মিল 
আছে। প্রথম ইংলাজশ কাবতা লেখক বাঙালশ কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মেকলের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইবার পাঁচ বসর পূর্বে সাহত্যক্ষেত্রে অবতনর্ণ হইয়াঁছলেন। 

প্রকৃত কথা এই যে আমাদের পূর্বপরুষরাই ইংরাজী 1শক্ষা লাভের জন্য উন্মত্ত 
হইয়া উঠিয়াছলেন এবং মাতৃভাষাকে উপেক্ষা কারয়াছলেন। ১৮৪৪ খশস্টাব্দের 
২৫&শে নবেম্বর ফ্রি চার্চ ইনাস্টাটউশান হলে একাঁট জনসভা হয়। তদানীন্তন 
বড়লাট লর্ড হাঁডর্জ তাঁহার একাঁটি রিপোর্টে সরকারী কাজে “আঁশাক্ষত” ভারত- 
বাসীদের চেয়ে “শাক্ষত” ভারতবাসীঁদগকে অধিকতর সুযোগ দিবার জন্য সুপাঁরশ 
কারয়াছিলেন বাঁলয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার উদ্দেশ্যে এই সভা আহত হইয়াছিল। 
প্রথমে ইংরাজন ভাষা শাঁখয়া তাহার সাহায্যে জ্ঞান আহরণ না করিলে, কেহই 

- “শিক্ষিত” বাঁলয়া গণ্য হইবেন না, এস্থলে ইহাই স্বীকার কাঁরয়া লওয়া হইয়াঁছল। 
এই কারণে ইংরাজী "শিক্ষার উপর আঁতারন্ত জোর' দেওয়া হইল এবং স্কুল কলেজে 
একটা কৃন্রম শিক্ষাপ্রণালণ প্রচালত হইল। ইহার ফলে প্রাথামক, উচ্চপ্রাথামক, 
এমন কি মাইনর স্কুলগুল পর্যন্ত উপোক্ষিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ম্যাক স্কুল- 
গীলকেই লোক পছন্দ করে, এগ্ীলই সংখ্যায় বাঁড়তেছে, কেন না এ স্কুলে পাস 
কারয়া বিশবাবদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়।6১৮) 

«81 & জন বেতনভুক্ লোক দ্বারা সাঁহত্য সৃন্টর চেম্টা, কোন দেশে কোন কালে সফল হয় 
নাই, হইবেও না। ভাষা ক্রমে বিকাশ লাভ করে, উহা কৃত্রিম উপায়ে তোর করা যায় না। আমরা 
এখন ষে প্রণালী অবলম্বন কারিতোছি, ধারে ধারে হইলেও তাহার ফল সুনিশ্চত। এই উপায়েই 
ভারতের 'বাভল্ন ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইবে। আমরা ভারতে এক 'বশাল 'শাক্ষত 
সম্প্রদায় গাঁড়য়া তুলিবার চেস্টা করতেছি আঁম আশা করি, বশ বংসর পরে, এমন শত সহন্ত্র 
ভারতবাসীর আবিভাব হইবে, যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শ এবং উৎকৃষ্ট রচনাশান্তর 
আঁধকারী হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক পাওয়া হইবে, যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান 
স্বদেশীয় ভাষার সাহায্যে প্রচার করিতে সক্ষম হইবে। আমার 1বমবাস, এ দেশের ভাষায় উৎকৃষ্ট 
সাঁহত্য সাঁষ্ট কারবার ইহাই একমান্র উপায়।” পদ্রভেলিয়ান_লর্ড মেকলের জীবনী ও পন্নাবল, 
৪১১ পূঃ। 

(১৮) “মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রতি লোকের তণব্র বিরাগ পূর্ববংই রাহল। ১৮৫২ সালের রিপোঁটে 
দেখা যায়, প্রত্যেক জেলায় ইংরাজী শিক্ষার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধ পাইয়াঁছল। ভার্নাকুলার স্কুল- 
গুলর জন্য যাহারা সামান্য অর্থসাহায্য কাঁরতেও কাতর হইত, তাহারা ইংরাজশ শিক্ষার 
স্বেচ্ছায় অর্থদান কারত এবং এঁ উদ্দেশ্যে স্কুল স্থাপন কারত। একথা চ্বীকার করিতে হইবে: 
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ইংরাজশ শিক্ষার প্রথম অবস্থায়, ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সালের মধ্যে, ইংরাজী 
ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কেন না এ ভাষাই তখন পাশ্চাত্য 
বিদ্যালাভের দ্বারস্বরৃপ ছিল। কিন্তু তখনও প্রত্যেক ছান্রকে ইংরাজী ভাষার মধ্য 
দিয়া সর্বপ্রকার বিষয় শাঁখবার জন্য বাধ্য করা উচিত হয় নাই। উহা একাট মারাত্মক 
ভুল হইয়াছিল এবং উহার একমান্র কারণ সরকারী চাকরি পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা । 
১৮৬০ সালে জেকোস্লোভাকিয়াতে 1শাঁক্ষত সমাজের মানাসক অবস্থা অনেকটা 
এইর্প ছিল। “ম্যাসারিকও একটি প্রাঁসদ্ধ জার্মান রচনাভঙ্গী শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
তনি যে এত আগ্রহের সঙ্গে জার্মান ভাষা শিক্ষার দিকে মন 'দিয়াছলেন, উহা 
কতকটা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বাঁলয়া মনে হইতে পারে, কেন না, অন্য দিকে আবার 
“জেক জাতীয় ভাব তাঁহার মধ্যে বাঁড়য়া উঠিতেছিল। কিন্তু, ইহার মধ্যে বস্তুতঃ 
বিরোধ কিছুই নাই। জেক ভাষা সাঁহত্যের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইত না। 
কেবলমাত্র সাধারণ কথাবার্তায়, বিশেষতঃ দারদ্র ও আশাক্ষিতদের মধ্যে এই ভাষার 
ব্যবস্থা ছিল। ম্যাসারককে যাঁদ শিক্ষিত সমাজের নিকট কোন কথা নিবেদন কারতে 
হইত, তবে জার্মান ভাষার আশ্রয় লইতে হইত, সমগ্র বোহিমিয়া ও মোরেভিয়া দেশে 
এই জার্মান ভাষা প্রচালত 'ছিল। অনেকেই তখন ভাবতে পারেন নাই যে, উত্তর- 
কালে এই জার্মান ভাষা শিক্ষার ফলেই, 'জেক' জাতি তাহাদের মাতৃভাষাতেই আধুঁনক 
জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সক্ষম হইয়াঁছল।” প্রোসিডেন্ট ম্যাসারক- জীবনচাঁরত) 

মিঃ ওয়েস্ট তাঁহার 731110592]15 গ্রন্থে (বশেষভাবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে) এই 
বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল : 

“যে দেশের বিদ্যালয়ে দুইটি ভাষা শাখিতে হয় এবং যে দেশে মান্র একটি ভাঘা 
শিখতে হয়, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষোন্ত দেশে, যে অল্পসংখ্যক 
ছেলেমেয়ের ভাষা শিক্ষার প্রতিভা আছে, অথবা এশবর্য ও অবসর আছে, কেবল 
তাহারাই স্বেচ্ছায় কোন 'বদেশী ভাষা শিখে; পক্ষান্তরে, প্রথমোন্ত দেশে (দ্বভাষিক 
দেশে) প্রত্যেক সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, এমন কি তার চেয়েও নিকৃষ্ট ছেলেমেয়েকে 
বাধ্য হইয়া একটি বিদেশী ভাষা 1শাঁখতে হয়। যাহাদের ভাষা শিক্ষার প্রাতিভা 
আছে, তাহাদিগকেও বিদেশ ভাষা আয়ত্ত কাঁরতে যথেষ্ট পারশ্রম ও শান্ত ব্যয় 
কাঁরতে হয়। সুতরাং সাধারণ ব্াদ্ধসম্পন্ন এবং ততোঁধক নিকৃষ্ট ছেলেমেয়েদের 
পক্ষে বিদেশী ভাষা শিক্ষার চেষ্টা কি সম্পূর্ণ নিম্ফল হইবে না? ব্াদ্ধমান ছান্রের 
সময় ও অবসর জ-টে, কিন্তু সাধারণ ছান্রের সে অবসর কোথায় যাঁদই বা কোন 
সাধারণ ছাত্র বিদেশশী ভাষা আয়ত্ত কারতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্য সমস্ত বিষয় 
শিক্ষা কারবার পর্যাপ্ত সময় সে পায় না। সুতরাং তাহাকে ভাষা শিক্ষা এবং জ্ঞান- 
লাভ এই দুইটির মধ্যে একাঁটকে বাঁছয়া লইতে হয়। হয় তাহাকে ভাষায় দাদু 
হইতে হইবে, অথবা তাহাকে সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে নিকৃষ্ট হইতে হইবে। 

প্রকৃত শিক্ষালাভ অপেক্ষা ছেলেরা ভাল চাকুরি পাইবে, আঁধকাংশ স্থলে এই আশাতেই অভিভাবকরা 
তাহাদের ইংরাজশ শিক্ষার বায় বহন দ্ীরযা” থাকেন “বাকল লো শাহ সভার 
নাই।৮ 211909৩] 55৫: 24558119], ৃ 
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“ইংরাজী বলা, শোনা বা লেখা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমাত্র 
ইংরাজী পাঁড়তে পারাই তাহাদের পক্ষে দরকার। কেন না ইংরাজ পাঁড়তে 
শাখলে, এ ভাষায় সত 'বিরাট জ্ঞানভান্ডারে তাহারা প্রবেশ কারতে পারে।৮ 

মিঃ এফ. জে. মোনাহান বাংলার দুইটি 'বভাগে কমিশনারের কার্য কাঁরয়াছেন। 
বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সঙ্গে তাঁহার ঘানষ্ঠ পাঁরচয় এবং গভীর জান আছে। 
কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের কাঁমশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তান বাঁলয়াছেন : 

“আমার মনে হয়, ষে সব ইংরাজ স্কুল কলেজে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন 
রাখবার পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সাম্রাজ্যবাদের ভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত। 
ইংরাজী ভাষাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে এক্যসূত্ররূপে তাঁহারা গণ্য করেন;_ এই ভাষাই 
ভারতের সর্বত্র সাধারণ ভাষা হইয়া উঠিবে, এমন স্বপ্নও তাঁহারা দেখেন। 

* * * “বহু দম্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, শিল্প বাঁণজ্যে সাফল্য লাভ কাঁরতে 
হইলে ইংরাজী ভাষার জ্ঞান আত সামান্যই প্রয়োজন। এমন কি সেজন্য বেশী 
কু শক্ষারই প্রয়োজন নাই। বড়বাজারের কোড়পাঁতি মাড়োয়ারী বাঁণক ইংরাজন 
শেখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই; িন্তু তিনি ইংরাজীতে চিঠিপন্লাঁদ 'লাখবার জন্য 
মাঁসক ৪০২ টাকা বেতনে একজন বি. এ. পাস বাঙালণকে 'নযুন্ত করেন। ইংরাজী 
ভাষার সাঁহত ভাল সাধারণ 1শক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুবিধার 
বটে; কন্তু যাঁদ বহসংখ্যক ভারতবাসীকে শিল্পবাঁণজ্যে দক্ষ কাঁরয়া তুলিতে হয়, 
তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিম্নালাখত প্রণালীই উৎকৃষ্ট হইবে। ছেলেরা যত শীঘ্র 
সম্ভব স্কুলে কাজচালানো গোছের ?ীকছু ইংরাজী, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক ও 'হিসাবপন্র 
রাখা শিখবে, তারপর অল্প বয়সেই তাহাঁদগকে কোন বাঁণজ্য বা শপ ব্যবসায়ে 
শক্ষানাবস কাঁরয়া দিতে হইবে। 

“আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে বহু বাচত্র জাতি, ভাষা, 
সভ্যতা, আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্র বিদ্যমান, সেখানে বিদেশ্টী ভাষার মধ্য দিয়া 
একই প্রণালশতে উচ্চ ক্ষার ব্যবস্থা করা মহা ভ্রম। তার পর সর্ব শ্রেণীর সরকারী 
চাকার এবং ওকালাতি, ডান্তাঁর প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রবেশের জন্য বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 
উপাধিকেই একমাত্র উপায় রূপে 'নার্দস্ট করা আরো ভূল। মধ্যাবত্ত ও উচ্চশ্রেণীর 
ভারতবাসীদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা "দিয়াছে, তাহার অনেকটা এই কারণ হইতেই 
উদ্ভূত বাঁলয়া আমার 'িশবাস। আমার প্রদ্তাব এই যে, সরকার চাকাঁরর জন্য 
বিশ্বাবদ্যালয়ের পরাক্ষাকে আর একমাত্র যোগ্যতা রূপে গণ্য করা হইবে না, অবশ্য, 
যে সব কাজের জন্য টেকাঁনক্যাল বা বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, সেগুলির কথা স্বতন্্র। 
পক্ষান্তরে, 'িশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষাকেও উদারতার ভিত্তির উপর প্রাতাচ্ঠত কারতে 
হইবে। যে কলেজ বা উচ্চশ্রেণীরু প্রাতষ্ঠান 'বাঁবধ বিষয়ে শিক্ষা দিবে, সেগ্ীলকে 
ইহার অন্তরভূন্ত কারতে হইবে, 'বাভন্ন শ্রেণীর ভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার 
কাঁরয়া লইতে হইবে। বিশ্বাবদ্যালয় কেবল দৌখবেন যে, শিক্ষার আদর্শ ঠিক আছে 
ণাকনা। আঁধকাংশ ছান্রের পক্ষে মাতৃভাষাই উপয্স্ত ?শক্ষার বাহন হইবে; কাহারও 
কাহারও পক্ষে অবশ্য ইংরাজী ভাষাও 'শক্ষার বাহন হইতে পারে ।” 
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১৯২৬ সালে মহাঁশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণের সময় আমি যে বন্তৃতা 
দিয়াছলাম তাহার িয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কারতোছ। 

“ভারতে যে শিক্ষা প্রণালী বর্তমানে প্রচালত, তাহা" পরাক্ষা কাঁরলে বাঁলতে 
হইবে, আমাদের সর্বপ্রথম অপরাধ বিদেশ ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, আমাদের শিক্ষানীতির এই গুরুতর ভ্রম-যাহা আমাদের বাঁদ্ধ ও 
প্রাতভার বিকাশের পথ রুদ্ধ কারয়াছে_আমরা আত অল্প দন পূর্বেই আঁবচ্কার 
কাঁরয়াছি। আরও আশ্চর্যের বয় এই. যে, এখনও পর্যন্ত, আমাদের কোন কোন 

সুপরিচিত শিক্ষাব্যবসায়ী মনে করেন যে ইংরাজী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার শ্রেণীতে 
গণ্য কারলে, তাহার ফল ঘোর আঁনম্টকর হইবে। যাহাতে কাহারও মনে কোন 
ভ্রান্ত ধারণা না হইতে পারে, সেজন্য পাঁরজ্কার কাঁরয়া বলা প্রয়োজন যে ইংরাজশ 
বা অপর কোন বিদেশ ভাষা শিক্ষার প্রাত আম উপেক্ষা প্রদর্শন কাঁরতোছ না; 
কেননা, এ সব ভাষা শিক্ষার ফলে জ্ঞানের নৃতন দ্বার খাঁলয়া যায়। 'শাক্ষিত 
ব্যান্তকে প্রথমতঃ সব বিষয়ের মোটামুট জ্ঞান লাভ কাঁরতে হইবে এবং মাতৃভাষার 
সাহায্েই এই শিক্ষা যথাসম্ভব কম সময়ে উত্তমরূপে হইতে পারে। পাটগাঁণত, 
ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, তকশাস্তর এবং ভূগোল মাতৃভাষার সাহায্যেই সহজে 
শিক্ষা করা যাইতে পারে । উচ্চতর শিক্ষার 'ভাত্তপ্রাতষ্ঞার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।” 

বাংলায় “দ্বভাঁষক শিক্ষা” সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ জনৈক শিক্ষাব্যবসায়ী এাবষয়ে 
নিম্নীলাখত আঁভমত আমার নিকট প্রেরণ কাঁরয়াছেন :_ 

“আমার বিশ্বাস, বিদেশী ভাষা "শিক্ষায় এদেশে এত অধিক শান্ত ও সময় ব্যয় 
হওয়ার কারণ এই যে ছেলেমেয়েরা আত অল্প বয়সেই বিদেশী ভাষা 'শাখিতে 
আরম্ভ করে। সাধারণের একটা ধারণা আছে যে. যত অল্প বয়সে বিদেশী ভাষা 
শিখিতে আরম্ভ করা যায়, এ ভাষা তত বেশশ আয়ত্ত হয়। আট বংসর বয়সের 
নীচে একথা খাটিতে পারে, ছোট শিশু একজন বয়স্ক লোকের চেয়ে শীঘ্র বিদেশ 
ভাষা মুখে মুখে শিখিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু এই অল্প বয়সে এর্প দৈবভাষক 
শিক্ষার ব্যবস্থায় মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষাত হওয়ার আশতকা আছে। কিন্তু যেখানে 
ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে দেশী ভাষা শুনে না, অথবা যেখানে তাহারা ৮।১৯ বংসর 
বয়সে পাঠ্য বিষয় রূপে স্কুলে উহা পাঁড়তে আরম্ভ করে, সেখানে এই যাযান্ত খাটে 
না। বিদেশণ ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিবার উপয্ন্ত সময় ১২ বংসর হইতে ১৪ 
বংসর বয়সের মধ্যে, কেননা এঁ বয়সে ছাত্রেরা প্রায় মাতৃভাষা আয়ন্ত কাঁরয়া ফেলে, 
ব্যাকরণের মূল সূত্র জানতে পারে এবং কোন 'িষয় অধ্যয়ন কারবার উপয্ুন্ত মনের 
বিকাশ তাহাদের হয়। বিশেষতঃ, ১৪ বংসর বয়স হইলে, বাঁঝিতে পারা যায়, 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাহাদের 'িদেশশ ভাবা শিক্ষার যোগ্যতা আছে, অথবা এ ভাষা 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে ক না। 

.“বিতমানে আমরা অসংখ্য ছাত্রকে ইংরাজশ শখাইয়া থাকি, উহাদের মধ্যে 
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অনেকের পক্ষে এ ভাষা কোন প্রয়োজনেই লাগবে না। অনেকের এঁ ভাষা আয়ন্ত 
কারবার মত মেধা নাই। ছান্রসংখ্যাও এত বেশী যে, আমরা প্রয়োজনানুর্প যোগ্য 
শিক্ষক পাই না। সুতরাং শিক্ষা ভাল হয় না। ক্লাসের ছান্রসংখ্যার উপরে ভাষা- 
শিক্ষা বহুল পাঁরমাণে 'নভর করে। ছেলেরা কথাবার্তার মধ্য দিয়াই ভাষা 1শখে। 
যে ক্লাসে ৬০ জন ছান্র আছে, সেখানে প্রত্যেক ছান্র গড়ে এক 'মাঁনটের বেশী কথা 
বলিতে পারে না; উহার মধ্যে শিক্ষক যাঁদ আধ 'মানট কথা বলেন, তবে প্রকৃতপক্ষে 
প্রত্যেক ছাত্র গড়ে আধ 'মাঁনট কথা বাঁলতে পারে । আমার 'ববেচনায়, ২৫ জনের 
বেশী ছান্র কোন ক্লাসে থাকিলে, বিদেশী ভাষায় কথাবার্তা বলার কোন ভাল 
ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহাও যাঁদ শিক্ষকের দক্ষতা থাকে। সেইরূপ, লাঁখতে 
অভ্যাস করিয়াই লেখা শিখে । কিন্তু ভুল সংশোধন ব্যতীত লেখার কোন মূল্য 
থাকে না। ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা যাঁদ কম না হয় এবং ছান্র ণনর্বাচনের ব্যবস্থা যাঁদ না 
থাকে, তাহা হইলে ছান্রদের লেখা খাতা এত বেশী হয়, যে তাহা সংশোধন করিবার 
সময় শিক্ষকের থাকে না। বিশেষতঃ নিকৃষ্ট ছাত্রেরা এত বেশী ভুল িখে যে, 
তাহা সংশোধন কাঁরতেই িক্ষকের অনেক বেশী সময় অপব্যয় হয়। আমার 
বিশ্বাস, এদেশে শিক্ষা-সংস্কারের একটা প্রথম ও প্রধান উপায় মাধ্যামক স্কুল 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। যে সমস্ত ছান্র এই পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, কেবল 
তাহাঁদগকেই ইংরাজী বলিতে ও 'লীখতে শিখানো হইবে ।” 

(৬) বিশ্বাবদ্যালয়ের যথার্থ কার্য 

কেহ কেহ মনে কাঁরতে পারেন যে, আম সাধারণভাবে বিশবাঁবদ্যালয়ের শিক্ষার 
বিরুদ্ধেই প্রচার কাঁরতোছ। আমার উদ্দেশ্য মোটেই সেরূপ নয়। আমাদের 
যুবকদের মধ্যে বিশ্বাঁবদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য যে অস্বাভাবিক উন্মন্ততা দেখা 
যাইতেছে, তাহার 'বর্দ্ধেই আমার আঁভযোগ। আম চাই যে, 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 
শিক্ষালাভের জন্য বাছাই কাঁরয়া খুব অল্পসংখ্যক ছান্র প্রোরত হইবে। যাহার 
ভিতরে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণা নাই তাহার কখনও বশবাঁবদ্যালয়ে যাওয়া 

উচিত নয়। 'বিশ্বাবদ্যালয় পাশ্ডিত্য, গবেষণা ও উচ্চতর সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বর্প 
হইবে। যাহারা জ্ঞানান্বেষণের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ কাঁরতে প্রস্তুত, তাহারাই 
যেন কেবল বিশ্বাবদ্যালয়ে যায়। 

অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাঁস্ক তাঁহার 7020601: ০£ 0৮০9191০০গ্রন্থে বলেন :₹- 

“অধ্যাপক তাঁহার বন্তৃতায় যাঁদ কেবল পথ পড়া বিদ্যা উদৃগিরণ করেন, তবে 
তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। 

“যাঁদ ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে”অধশতব্য বিষয় লইয়া সাগ্রহে আলোচনা কাঁরতে 
না শিখে, তবে বিশবাবদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল। আর যাঁদ শিক্ষার ফলে মহৎ 
গ্রল্থ সমূহ পাঁড়বার প্রবৃত্ত তাহাদের না জাগে তবে সে শিক্ষাও 'নস্ফল। 

গ্ছান্র যদ সংাক্ষপ্তসার পাঁড়য়াই সন্তুষ্ট হয়, তবে বুঝতে হইবে যে সে বি*ব- 
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শবদ্যালয়ের অন্দরমহলে চক্ষু মাদ্ুত কাঁরয়া চলিয়াছে; সে কেবল তথ্য গলাধঃকরণ 
করিয়াছে, কিন্তু হজম কাঁরতে পারে নাই। 

“মহৎ শিক্ষকের সংখ্যা মন্ষ্যসমাজে 'বিরল। 
“অধ্যাপকের বন্তৃতা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক প্রতি বংসর একঘেয়ে প্ুনরাবৃন্তি 

যেন না হয়। ছান্রেরা বিশ্বাবদ্যালয়ের মধ্যে এগ্ঁল স্বভাবতঃই 'শাঁখয়া ফেলে ।৮ 
ীবশ্বাবদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনেক সময় এই আঁভযোগ করা হয় যে, আমাদের 

আশার স্থল তরুণ যুবকেরা যখন 'বিশ্বাবদ্যালয়ের দরজা পার হইয়া বাহরে আসে 
তখন তাহারা নিজেদের জীঁবকা অজন কারতে পারে না। এরুপ হওয়ার কারণ, 
এতকাল পর্য্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ এবং প্রাতযোগিতা সরকারী চাকরি ও 
ডান্তাঁর, ওকালাতি প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভের উপায়স্বর্প ছিল। কিন্তু পূর্বেই 
বলিয়াছ যে, এক্ষেত্রে চাহদা অপেক্ষা যোগানো মালের সংখ্যা শতগুণ, সহস্ত্রগুণ, 
বাদ্ধ পাইয়াছে। কাজেই প্রধানতঃ বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে 
অসন্তোষ বাদ্ধি পাইতেছে। এ কথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে, বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
কার্য উদার শিক্ষা দেওয়া, যাহার ফলে তাহাদের জ্ঞাননেত্র উল্মীলিত হইবে এবং মনের 
সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। সাধারণ াবষয়ী লোকেরা এই সঙ্কীর্ণতা আতক্রম কারিতে 
পারে না। 

ল্যাঁস্ক বাঁলতেছেন ৪-_-“আন্ডারগ্রাজুয়েটাদগকে সমস্ত তথ্যের আধার কাঁরয়া 

তুলিতেও পারে না। তথ্যসমূহ িরুপে সত্যে পারণত হয়, তাহাই 'শখানো 'বি*ব- 
বিদ্যালয়ের কাজ ।......ইহা মনকে এমনভাবে গঠন করে যাহার ফলে ছান্রেরা তথ্যসমূহ 
যথার্থরূপে বিচার বিশ্লষণ করিয়া সত্যে উপনীত হইতে পারে। নূতনকে গ্রহণ 
কারবার শান্ত, জ্ঞানলাভের স্পৃহা, সংযম ও ধীঁরতা--ইহাই শিখানো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
লক্ষ্য। যাঁদ কোন ছান্র এই সমস্ত গুণ লইয়া কার্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কারতে পারে, তবেই 
ব্যাঝবে, 'বশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা তাহার পক্ষে ব্যর্থ হয় নাই।” 

কার্ডন্যাল 1নউম্যান যথার্থই বাঁলয়াছেন :__“জ্ঞানই মনের প্রসারের একমান্র 
উপায় এবং জ্ঞান দ্বারাই এ প্রসার লাভ করা যায়।” (10698 ০01 4৯ [001551515, ) 

“যে সংস্কৃতি প্রজ্ঞার উপর প্রাতান্ঠিত, তাহাই 'বশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য; এই প্রজ্ঞার 
অনুশশীলনই বিশ্বাবদ্যালয়ের কাজ ।” 

“্ঞ্ঞানানুশীলনের উদ্দেশ্যই জ্ঞানলাভ। মানুষের মনের গঠন এমনই যে, জ্ঞান- 
লাভই জ্ঞানের পুরস্কাররূপে গণ্য হইতে পারে।» 

বহন প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীর ডীন্ত হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের 
বিশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজন কত গুরুতর । এডিসন বাঁলয়াছেন, 
-“সাধারণ কলেজ গ্রাজুয়েটদের জন্য এক পয়সাও দিতে আম প্রস্তুত নাহি।” 
দে কেবল ইতিহাসের পাতার কয়েকাঁট তাঁরখ মুখস্থ কাঁরয়া রাঁখয়াছে, সে শাক্ষত 
ঘ্যান্ত নহে; যে নিজে কোন কাজ সুসম্পন্ন কারিতে পারে, সেই শিক্ষিত ব্যান্ত। যতই 
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কলেজের উপাঁধ লাভ করক না কেন, যে চিন্তা কাঁরতে পারে না, তাহাকে শিক্ষিত 
ব্যান্ত বলা বায় না।” (হেনরী ফোর্ড) 

সম্প্রতি ল্যাস্কি প্রায় এইরূপ ভাষাতেই অনুরূপ আঁভমত প্রকাশ কাঁরয়াছেন £-- 
“কারখানার প্রণালীতে শিক্ষাদানের একটা রাত আছে। এই উপায়ে হাজারে হাজারে 
শশাক্ষিত ব্যান্ত' তোর করা যাইতে পারে। কিন্ত চিন্তাশান্তসম্পন্ন মন তোর করাই 
যাঁদ আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে এ উপায় বিপজ্জনক ।” 

এই “দলে দলে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি” সম্বন্ধে মূসোলিনী বালয়াছেন : 
পশক্ষার জন্য যোগ্য ছান্র নর্বাচন এবং বাত্ত শিক্ষার ভাল -ব্যবস্থা আমাদের 

নাই। আমাদের শিক্ষার ঘানি হইতে একই ধরনের ছান্র দলে দলে বাহর হইতেছে 
এবং তাহারা আধকাংশ ক্ষেত্রে সরকারা চাকার গ্রহণ কাঁরয়া জীবন শেষ কারতেছে। 
এই সব ব্যান্তদের দ্বারা সরকারী চাকাঁরর আদর্শ পর্যন্ত নঁচ্ হইয়া পড়ে। আইন 
ও চিকিৎসা নামধেয় তথাকাঁথত “স্বাধীন ব্যবসায়ে" বিশ্বাবদ্যালয় আর কতকগুলি 
পৃতুল তোর করে।” 

“জাতীয় জীবনের উপর যাহার এমন অসাধারণ প্রভাব সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে 
নূতন করিয়া গাঁড়বার সময় আসিয়াছে” (আত্মজীবনী) 

গ্লল্থ-সংগ্রহই এ যুগের যথার্থ বশ্বাঁবদ্যালয়”_ কার্লাইল তাঁহার 175 7799 
৪3 1191) 0£ 19055 নামক নিবন্ধে এই কথা বাঁলয়াছেন। 

মিঃ এইচ. জি. ওয়েল্স্ এই কথাটিরই(১৯) বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাঁরয়া বাঁলয়াছেন :_ 
“অধ্যাপকের বন্তৃতা নয়, উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহকেই শিক্ষার 'ভাত্তরূপে গ্রহণ কাঁরলে, 

কারবার পুরাতন প্রথার দাসত্ব লোপ পায় এবং 'নাঁ্ম্ট কোন ঘরে যাইয়া 'নাদর্টট 
কোন সময়ে অধ্যাপকের শ্রীমুখ হইতে অমৃতময় বাণী শনিবার প্রয়োজন ছাত্রদের আর 
থাকে না। যে যুবক কেমাব্রজের ট্রীনীট কলেজের সুসাঁঞ্জত কক্ষে বেলা ১১টার 
সময় পড়ে এবং যে যুবক সমস্ত দিন কাজ কাঁরয়া রান্ত ১৯টার সময় গ্লাসগো 
শহরে কোন ক্ষুদ্র গৃহে বাঁসয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে আর কোন প্রভেদ থাকে না।” 

যাঁদ উপযুস্ত আদর্শ সম্মুখে রাঁখয়া চলে,_তবে 'বশ্বাবদ্যালয়সমূহ জাতির 
প্রভূত হত সাধন কাঁরতে পারে। স্টীট তাঁহার “প্রোসডেন্ট ম্যাসারক” গ্রন্থে এই 
ভাবাঁট বেশ পাঁরজ্কাররূপে ফুটাইয়া তুিয়াছেন : 

(১৯) কার্লাইল এতদ্র পর্যন্ত বাঁলয়াছেন যে, বিশ্বাবিদ্যালয় উঠাইয়া দিলেও চলে। তিনি 
বালতেছেন : 
“শবশ্ববিদ্যালয়সমূহ বর্তমান যুগের সৃষ্টি শ্রদ্ধার বস্তু। গ্রল্থ সংগ্রহ ইহার উপরে অশেষ 

প্রভাব বিস্তার করে।' যে সময়ে কোন খ্বই পাওয়া যাইত না, সেই সময় বিশ্বাবদ্যালয়গালর 
উদ্ভব হয়। তখনকার দিনে একখানি বইয়ের জন্য লোকে নিজের এক খন্ড ভূ-সম্পাত্ত পর্যন্ত 
দিতে বাধ্য হইত। সেই সময়ে কোন জ্ঞানী ব্যান্ত যে ছাত্র সংগ্রহ কাঁরয়া তাঁহাদগকে শিক্ষাদান 
কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতেন, ইহার প্রয়োজন ছিল। আবেলার্ডের নিকট জ্ঞানলাভ কাঁরতে হইলে, তাঁহার 
নিকট যাইতে হইত। সহম্ত্র সহম্র ছাত্র আবেলার্ড এবং তাঁহার দার্শীনক মতবাদ জানিবার জন্য 



২৩৪ .. আত্মচারত 

“ম্যাসারিক তাঁহার নিজের আভজ্ঞতা, হইতে এবং যে সব ছান্র পরবতাঁ কালে 
তাঁহার নিকট পাঁড়য়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া, শিক্ষা সম্বন্ধে আভমত গঠন 
কায়াছলেন। বোহমিয়ার শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান বন্তব্য এই যে, 
ইহার দ্বারা চাঁরন্রের স্বাতল্ল্য, আত্মজ্ঞান এবং আত্মমর্যাদাোবোধ জন্মে না। ইহার 
দ্বারা পরাঁক্ষায় পাস কারবার উদ্দেশ্যে পল্লবগ্রাহিতাই প্রশ্রয় পায়,_প্রকৃত জ্ঞান ও 
মনদষ্যত্বের ভীত্ত প্রাতিষ্ঠত হয় না। তাঁহার জের কথা একট; স্বতল্ম। গৃহের 
প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া স্বোপাঁজত অর্থে তাঁহাকে জীবকা নির্বাহ কাঁরতে 
হইয়াছিল, তাহার ফলে স্বভাবতঃই তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা কারবার ক্ষমতা লাভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য যাঁহারা তাঁহার চেয়ে আঁধকতর স্বাতল্দ্যের মধ্যে লালিত 
হইয়াছিলেন, ছান্রজীবন তাঁহাদের চারন্রগঠনে সহায়তা করে নাই। অর্থোপাজন, 
কোন নিরাপদ সরকারী চাকার লাভ এবং পেন্সন পাওয়ার নিশ্চয়তা, ইহা ভিন্ন এ 
সব ছাত্রের মধ্যে আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। ম্যাসারক ইহার মধ্যে দেখিয়া- 
ছিলেন, মত্যুভীতি ও সংশগ্রামময় জীবনের সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা; সংক্ষেপে যে 
সব গুণ থাকলে জননায়ক হওয়া যাইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব। 

“ম্যাসারকের মত এই যে, ছেলেরা স্কুলে যাহা শিখে, পরবতর্শ কালে তাহা 
সমস্তই ভুলিয়া যায়। সুতরাং অল্ততঃপক্ষে, শিক্ষার প্রথম অবস্থায়, ছেলেদের 
কেবল কতকগ্াল তথ্য গলাধঃকরণ করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে, তাহাদের 
মনে এমন কৌতৃহল জাগ্রত করা উচিত যাহাতে তাহারা নিজেরাই তথ্য "নির্ধারণে 
সক্ষম হইতে পারে। এরূপ কৌতূহল জাগ্রত করিবার প্রধান উপায়, শিক্ষককে 
নিজে সেই বিষয়ে আগ্রহশীল হইতে হইবে। শিক্ষক রূপে ম্যাসারকের সাফল্যের 
কারণ বোধ হয় এই যে, তান যে বিষয় শখাইতেন, সে 'বষয়ে খুবই উৎসাহ 
ছিলেন। যুবক অবস্থায় তিনি বালকদের শিক্ষকতা কারতেন এবং পরবতর্ঁকালে 
প্রাগ শহরে তাঁহার ক্লাসে স্লাভ দেশের সর্বত্র হইতে তাঁহার নিকট পাঁড়বার জন্য 
ছাত্রেরা আসত । সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান কার্ধে তান এইরূপ সাফল্যলাভ 
কাঁরয়াছিলেন। 

«একই ছাঁচে ঢালা, একই প্রকৃতির শত শত গ্রাজুয়েট সাঁন্ট করা তাঁহার লক্ষ্য 
ছিল না। তান এমন এক শ্রেণীর লোক তোর কারিতে চাহিয়াছলেন, যাহাদের 
চিন্তার স্বাধীনতা জন্মিবে। তাঁহার মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হইবে, মানুষের প্রকীতিকে 
এমনভাবে গঠন করা যাহার ফলে কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইলে, সে নিজেই 
তাহার সমাধান করিতে পারে। বাল্যবয়স হইতে ছান্রদের কেবল কতকগ্যাল তথ্য 
1শখাইলে চাঁলবে না,-ান্ভুল ও সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করিবার এবং মনঃসংযোগ 
কারবার অভ্যাস তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে” 

হার্বার্ট স্পেন্সার যথার্থই বাঁলয়াছেন,_“বদ্যানুশীলনের জন্য পুস্তকের 
প্রয়োজনীয়তাকে খুব বেশী আতরাঞ্জত করা হয়। প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা 
পরোক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞানের মূল্য কম হওয়া উঁচত এবং প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করাই 
সঙ্গত, কিন্তু প্রচালত ধারণা তাহার িপরাত বাঁললেই হয়। ছাপা বইয়ের পাতা 
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হইতে সংগৃহধত বিদ্যা শিক্ষার অঙ্গ বালয়া গণ্য হয়। কিন্তু যে বিদ্যা জীবন এবং 
প্রকৃতির নিকট হইতে সাক্ষাংভারে লব্ধ তাহা শিক্ষার অঙ্গ বাঁলিয়া বিবোচত হয় 
না। পুস্তক অধ্যয়নের অর্থ অন্যের দৃষ্টি দিয়া দেখা,_-নিজের হীন্দ্রিয় প্রভাতি 
দ্বারা না. শিখিয়া অন্যের ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা শেখা । কিন্তু প্রচালত 
ধারণা এমনই সংস্কারাচ্ছন্ন যে, লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা পরোক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান শ্রেম্চ 
বাঁলিয়া বিবোচত হয় এবং 'বদ্যানূশনলনের নামে চাঁলয়া যায়।” 

স্টিভেন্সন বলেন,_“প.স্তকের এক হিসাবে প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিল্তু 
তাহারা প্রাণহীন, আভজ্ঞতা ও সাক্ষীৎ জীবনের কাছে কিছুই নহে।” 

প্রেসিডেন্সি কলেজে ২৭ বংসর ব্যাপী অধ্যাপনাকালে আম বিশেষ কাঁরয়া 
নিম্নতর শ্রেণীতেই অধ্যাপনার ভার গ্রহণ কাঁরতাম। হাই স্কুল হইতে ছেলেরা 
যখন প্রথম কলেজে পাঁড়তে আসে, তখনই তাহাদের মন যথার্থরূপে শিক্ষাগ্রহণের 
উপযোগী থাকে। কুদ্ভকার যেমন কাদার তাল হইতে ইচ্ছামত মৃর্ত গড়ে,_এই 
সময়ে ছেলেদের মনও তেমন ইচ্ছা মত গ্াঁড়য়া তোলা যায়। আমি কোন নার্দস্ট 
পাঠ্য গ্রন্থ ধরিয়া পড়াইতাম না। যাঁদ সেসনের প্রথমে কোন ছান্র আমাকে জিজ্ঞাসা 

পোড়াইয়া ফেল এবং আমার বন্তৃতা অনুসরণ কর।” অবশ্য, বাজার চলত কোন 
বই অপেক্ষা উচ্চশ্রেণর কোন মৌলিক গ্রল্থ হইলে, আম তাহা পাঁড়তে পরামর্শ দিই । 

জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর সেসনের আরম্ভে এই িনমাস, আঁক্সজেন, হাই- 
ড্রোজেন, নাইক্রোজেন এই তিন মূল পদার্থ এবং তজ্জাত 'িশ্র পদার্থগুীলর আলোচন৷। 
হয়। আম আমার ছান্রাদগকে রসায়নের ইতিহাস, আক্সজেনের আবিচ্কার, প্রস্টলে, 
লাভোয়াসিয়ার এবং শলের আঁবন্কারকাহনী এবং তাঁহাদের পরস্পরের কৃতিত্ব 
এই সব শিখাই, তারপর অকসাইড্স অব নাইট্রোজেন, পরমাণতত্্ প্রভাতি বিশ্লেষণ 
কার এবং ডাল্টনের আবিচ্কারকাহিনী বলি। এইরুপে নব্য রসায়ন বিদ্যার 
প্রবর্তকদের সঙ্গে ছান্রদের মনের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা কার। সংক্ষেপে আঁম 
প্রথম হইতেই ছাত্রদের রসায়নজ্ঞানকে দু 'ভীন্তর উপর প্রাতষ্ঠিত কাঁরতে চেষ্টা 
করি। কিন্তু আমি সভয়ে দেখি, অন্যান্য কলেজ ইতিমধ্যেই পাঠ্যগ্রল্থ অনেকখানি 
পড়াইয়া ফোলয়াছেন, এমন কি পুনরালোচনা চলিতেছে । 

এই প্রসঙ্গে, বর্তমানে কলেজে সাহত্য ও বিজ্ঞান যে প্রণালতে পড়ানো হয়, 
তাহার কথা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। কেবল ছান্লেরা নয়, আধিকাংশ শিক্ষকও 
গতানুগতিক প্রথার দাস হইয়া পাঁড়য়াছেন এবং তাঁহারা কেবলমান্র পাঠ্যপুস্তক- 
গুঁলরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া দৃষিত হইয়া 
উঠিয়াছে। যাঁদ কোন শিক্ষক পষ্ঠ্য পুস্তকের বাহিরে গিয়া; নৃতন কোন কথা 
বাঁলতে চেস্টা করেন, তবে ছাত্রেরা বিরন্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। তাহারা প্রাতিবাদ 
কাঁরয়া বলে, “স্যার, আপনি বাহিরের কথা বলিতেছেন, আমরা এগুলি শুনিয়া মন 
ভারাক্রান্ত কারব কেন? পরাক্ষায় পাস করার জন্য এগ্ীলর প্রয়োজন নাই ।» 

যাঁদ পাঠ্যপদস্তকগদীলও ঠিক মত পড়া হইত, তাহা হইলেও আম খ্্্ী 
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হইতাম। কিন্তু কয়েক বংসর হইল ব্যাপার আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। 
ছাত্রেরা পাঠ্যপঃুস্তকগদাল পাঁরহার কাঁরয়া তৎপাঁরবর্তে সংক্ষিপ্তসার, নোটবুক প্রভাতি 
পাঁড়তেছে।6২০) | 

অন্যপ্ আম বলিয়াঁছ যে, আমার ছান্রজীবনে আম কেবল পাঠ্যপুস্তক পাঁড়য়াই 
সন্তুষ্ট হইতাম না, সেগুলিকে কেবল পথপ্রদর্শকর্পে ব্যবহার কাঁরতাম। পক্ষান্তরে 
আম ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী সামায়ক পন্নাদ খুঁজয়া মৌলিক প্রবন্ধসমূহ 
পাঁড়তাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আম নিজের চেষ্টায় লাঁটন এবং ফরাসী ভাষা 
শাখি। আম সেই বয়সেই সেক্সাঁপয়রের কয়েকখাঁন নাটক এবং ইংরাজী সাহিত্যের 
কয়েকখাঁন উচ্চাঙ্গের গ্রল্থ পাঁড়য়া ফৌলয়াছিলাম। এই কারণে, আম বিশ্ব- 
বদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান আঁধকার কাঁরতে পার নাই এবং সাধারণ ছান্ত 
রূপে গণ্য হইতাম। 

আমার ছান্রজীবনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ম্যাসারকের ছান্রজীবনের সাদৃশ্য দেখিয়া 
আম 'বাস্মত ও আনান্দিত হইলাম। গগ্রেটূস” "ডবল ফাস্ট” প্রভাতি পরীক্ষার 
সম্মানকে আম বরাবরই কৃনব্রম জিনিস বাঁলয়া গণ্য করিয়াছি। 

পৃঁভয়েনা এবং বুনো উভয় স্থানের কোথাও তিনি 'শক্ষকদের বিশেষ প্রিয়পান্ন 
হইতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে সাধারণ ছাব্র বালয়া মনে করিতেন, মেধাবী 
ছান্নরূপে গণ্য কারতেন না। ইহার কারণ এই যে, ম্যাসারক বিশ্বাবিদ্যালয়ের বাঁধা 
প্রণালী মাঁনতেন না এবং কোন একটি "বদ্যায় ?িশেষজ্র হইতে চেষ্টা কারতেন না। 
ব্ুনোতে তান যে সর্বগ্রাসী জ্ঞানতৃষ্ণার পাঁরচয় 'দয়াছিলেন, িয়েনাতে আসিয়া 
তাহা আতারন্তরূপে বাড়িয়া গেল। 

“এই সময়ে তান 'ক্লাসক' সাহিত্য পাঁড়তে ভাল বাঁসতেন। গ্রীক ও লাটন 
সাঁহত্যের প্রাঁসদ্ধ গ্রন্থাবলণ তান মূল ভাষাতেই পাঁড়য়াছিলেন। স্কুলের 'নাঁদর্ট 
পাঠ্যে তাঁহার আশা িঁটিত না। যাঁদ কোন 'বষয় পাঁড়তে হয়, তবে তাহা ভাল 
কাঁরয়াই পাঁড়তে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মত ।......১৯ বংসর.বয়সেই তান যেন 
বাঁঝতে পারিয়াঁছলেন যে, বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় তাঁহার 'বশেষ কোন উপকার 
হইবে না। তাঁহার সমসামায়ক অন্যান্য বাঁদ্ধমান যুবকদের ন্যায় তান বাঁঝতে 
পারিয়াছিলেন, তাঁহার ভাঁবষ্যৎ স্বীয় শান্তর উপরেই 'নিভভর করিতেছে । সে ভাবষ্যং 
কিরূপ হইবে, তখন পর্যন্ত তাহা অবশ্য তিনি জানতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন 
_সেই ভাবষ্যং লক্ষ্য সাধন কাঁরতে হইলে, তাঁহাকে কঠোর পাঁরশ্রম কাঁরতে হইবে। 
কেবল বিদ্যালয়ের "নার্ঘ্ট পাশ্যপুস্তকের জ্ঞান লাভ কাঁরলেই চাঁলবে না, তাহার 
বাহিরে যে বৃহত্তর জ্ঞানরাজ্য পাঁড়য়া আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ কাঁরতে হইবে। 

(২০) “4১105, :400156515+, 400101961101015,, £00106-085-0161981211010 961065,, 
40190৩55239 51168 -_এইগুলিই বেশী প্রিয়। ছান্রেরা পরাক্ষার পূর্ব ক্ষণে এই সব 
বাঁটকা সেবন করে। | 

১৯২৮--২৯ সালের ভারতের শিক্ষার বিবরণে এডুকেশনাল কাঁমশনার বালিতেছেন :- 
«বোম্বাই বিশবাবদ্যালয়ের ছান্রেরা পাঠ্যপুস্তক পাঁড়বার জন্য মাথা ঘামায় না, তাহারা তৎপারবতে 
বঙজ্জার-চল্তি সধাক্ষপ্তসার, নোটবুক প্রভাতি মুখস্থ কাঁরয়াই সন্তুষ্ট হয়।” নেচার' হইতে উম্ধৃত) 
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যে সব শান্ত মানব-জগৎকে পাঁরচালনা কাঁরতেছে, ম্যাসারকের পক্ষে তাহার মূল 
রহস্য অবগত হওয়া প্রয়োজন ছিল ।৮ 

বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক 'নর্বাচনের ফলে যে আঁনষ্ট হইয়াছে, জনৈক 'চন্তাশশীল 
লেখক তাহা নিম্নালাঁখতভাবে বর্ণনা কাঁরয়াছেন :_ 

“পাঠ্য পুস্তক 'নার্দন্ট করা__বিশ্বাবদ্যালয়ের আভশাপ স্বরূপ । গোড়ার কথা 
এই যে, ছান্রেরা কোন বিষয়ের মূল বস্তু প্রথমতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শীখবে। যাঁদ 
সে সেক্সপিয়র পড়ে, সেক্সাপয়রের মূল গ্রন্থ তাহাকে পাঁড়তে হইবে। ব্রাডূলে 
অথবা কট্রেজ সেক্সাঁপয়র পাঁড়য়া কি 'শাখয়াছেন, তাহা জানাই ছান্রদের পক্ষে 
যথেম্ট নয়। যাঁদ সে রাম্ট্রনীতির এীতহাসক ধারা জানিতে চায়, তবে তাহাকে 
প্লেটো ও আারস্টটল, লক, হবস্ এবং রুশোর বই পাঁড়তে হইবে। এবং সেই 
সমস্ত জানয়া যাঁদ সে পাশ্যপুস্তকে উল্লাখত অসংখ্য নামের তালিকা আবাত্ত 
করিতে না পারে, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে বিশেষ ক্ষাতির কারণ হইবে না। যাঁদ 
সে অর্থনীতির শিক্ষার হয়, তবে আডাম 'স্মথ ও 'রকার্ডোর গ্রল্থ পড়া তাহার 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এ সমস্ত চন্তা-প্রবর্তকদের গ্রন্থ পাঁড়লে, তাহার মনের 
শান্ত বৃদ্ধ পাইবে, কোন অধ্যাপকের লেখা পাঠ্য গ্রন্থ পাঁড়য়া তার চেয়ে বেশন জ্ঞান 
সে লাভ কারতে পারবে না।” হ্যোরজ্ড ল্যাঁস্ক) 

মহীঁশৃর বিশ্বাবদ্যালয়ে সমাবর্তন উপলক্ষে প্রদত্ত আভভাষণে (৯৯২৬) আম 
বাঁলয়াছিলাম :- 

“সকলেই স্বীকার কারবেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার (সেকেন্ডারী এডুকেশান) 
ব্যবস্থা যাঁদ উল্লততর করা হয়, তবে বশবাবদ্যালয়ের শিক্ষায় অনেক অনাবশ্যক অঙ্গ 
বজন করা যাইতে পারে এবং তাহার ফলে বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার যথার্থ উল্নাত 
হইতে পারে । শিক্ষার যে গতানুগাতিক অংশের স্কুলেই শেষ হওয়া উচিত, তাহার 
জের এখন দহুরভাশ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত টানা হয়। মাধ্যামক শিক্ষার ব্যবস্থা 
উন্নততর কাঁরলে, ইহার অবসান হইবে এবং ফলে 'বশবাঁবদ্যালয় যথার্থরূপে বিদ্যা 
ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে আরও একট িদ্তৃতভাবে বলা 
প্রয়োজন। বশ্বাবদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এত বেশী খঠএটনাটি শিক্ষা 
দেওয়া হয় যে, ইহার কাজ অনেকটা সেকেন্ডারী স্কুলের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
এমন ক পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে পর্যন্ত কেহ কেহ রাঁতিমত “একসারসাইজ” 'দিবার 
জন্য জিদ করেন। আম এমন কথা বাল না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধশনতার নামে, 
ছেলেদের ভিতর আলস্যের প্রশ্রয় দেন্য়া হোক। মানাঁসক যোগ্যতার সঙ্গে পাঁরশ্রম 
কারবার অভ্যাস, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কারবার গোড়ার শর্ত হওয়া উীচত। 

আঁম ইহাই বাঁলতে চাই যে, বর্তমানে বিশ্বাবদ্যালয়ের ক্লাসে অধ্যাপকদের বন্তৃতা 
ও “একসারসাইজ” দেওয়ার যে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে; 
অন্যথা ছান্রদের মানাঁসক শান্তর বিকাশ হইতে পারে না। অবশ্য, বন্তৃতা দেওয়র 
রশতির দ্বারা মনে হইতে পারে, কিছ? কাজ হইতেছে । কিন্তু যাঁদ কোন ছান্র 
নিজের সময়ের সদ্ব্যবহার কাঁরতে চায়, তাহা হইলে সে দেখিবে যে, এই সব বন্তৃতার 
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ক্লাস হইতে অনুপাঁস্থত থাকাই তাহার বেশ লাভজ্জনক। এই বাঁধাধরা বন্তৃতা 
দেওয়ার রীতির প্রধান ভরাট এই যে, ছান্রেরা কোন বিষয় না বুঝতে পারলেও, 
অধ্যাপককে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জিত্াসা কারবার সুযোগ কদাঁচং পাইয়া থাকে। এই 
ব্রাট সংশোধন কারবার জন্য কোন কোন 'বিশ্বাবদ্যালয়ে টউটো রিয়াল সিস্টেম” বা 
ছান্রাদগকে 'গৃহশিক্ষা দেওয়ার রশীতিও প্রবার্তত হইয়াছে। কিন্তু যাঁদও এই 
ব্যবস্থায় প্রথমোন্ত রীতির ন্লাট 'কছু সংশোধিত হয়, তথাঁপ মোটের উপর ইহা 

িশেষ কিছ মানাঁসক উন্নাত হয় না। ইহার বিপরীত শিক্ষাপ্রণালশীর কথা [বিবেচনা 
কারয়া দেখুন। অধ্যাপকেরা ছান্রদের নিকট কেবল কতকগ্যাল গ্রন্থের নাম করেন 
এবং এ সমস্ত গ্রন্থে যে সব সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। 
ছান্রেরা এ সব গ্রন্থ পড়ে, তাহাতে যে সমস্ত সমস্যার আলোচনা হইয়াছে, 
তৎসম্বন্ধে চিন্তা করে, নিজেরাই সমাধানের উপায় আঁবন্কার করে এবং 
কলেজের তর্কসভায় অধ্যাপক ও সহপাঠীদের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্কাঁবতর্ক ও 
আলোচনা করে। আমার নিশ্চিত 1িব*বাস যে, এই প্রণালশতে ছান্রের বিশ্লেষণ ও 
সমীকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধ পায় এবং যাঁদও প্রথম প্রথম তাহার পক্ষে এই প্রণালন 
কম্টকর মনে হইতে পারে, কন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইহারই মধ্য দিয়া নিজের একটা 
জ্তানরাজ্য' গাঁড়য়া তোলে। কন্তু মাধ্যামক শক্ষা উন্নততর না হইলে, এই প্রণালশ 
প্রবর্তিত হইতে পারে না। 

প্রশ্ন হইতে পারে, যদ অধ্যাপকের বন্তুতা দেওয়ার রীতি বন্ধ করা যায়, তাহা 
হইলে তাঁহাদের কাজ কি হইবেঃ উত্তর আত স্পম্ট- অধ্যাপকদের প্রধান কীজ 
হইবে মৌলিক গবেষণা । অধ্যাপক যেখানে মনে করেন যে, তাঁহার নৃতন ছু 
শক্ষা দিবার আছে, কেবল সেই স্থলেই তানি বন্তৃতা দেন, আলোচনা করেন এবং 
এইভাবে ছান্রদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণের প্রবা্ত জাগ্রত রাখেন। বারদ্রাণ্ড রাসেলের 
ভাষায়, বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষায় পাঠশালার গুর্াগারর স্থান আর এখন নাই।...... 

“আম এ পর্যন্ত, আমাদের বশবাঁবদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর ৪টি গুরুতর ভ্রাটর 
উল্লেখ কারয়াছ--শিক্ষার বাহন, ছান্র 'নর্বাচনের অভাব, অধ্যাপকের বন্তৃতা 
দেওয়ার বাধ্যতামূলক রীতি এবং বিশ্বাবদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে ছেলেদের 
যোগসত্রের অভাব। আরও অনেক ব্রুটি আছে, তল্মধ্যে একটি বিশেষর্পে উল্লেখ- 
যোগ্য। বিশ্বাঁবদ্যালয়ের মাকাধারীদের জন্যই কেবল এ প্রাতিষ্ঠানাট একচোঁটয়া 
থাঁকবে, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্বক। আমরা যত।দন বিশবাস কাঁরতাম যে, আমাদের 
শিক্ষাদানপ্রণালী 'নর্ভল এবং 'শিক্ষালাভযোগ্য সকলের ভারই আমরা গ্রহণ কাঁরতে 
পার, ততদিন পর্যন্ত এ ধারণার একটা অর্থ ছিল। এরূপ দাবি একান্ত অমৃূলক। 
যাঁদ আমরা স্বীকার কাঁরয়া লই যে 'বিশবাবদ্যালয় মৌলিক গবেষণার কেন্দ্রস্বর্প 
হইবে, তাহা হইলে, যে কেহ মৌলিক "চন্তা, ও গবেষণার পাঁরচয় প্রদান কাঁরবে, 
তাহারই জন্য উহার দ্বার উল্মুস্ত কারতে হইবে, 'বশববিদ্যালয়ের ছাপ তাহার দেহে 
থাকুক আর নাই থাকুক। এরুপ উদার নীতি অবলম্বনের ফলে "বিশ্ববিদ্যালয়ের 
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উন্নতির গাঁত রুদ্ধ হইবে, কোন শিক্ষাব্যবসায়শী এমন কথা বাঁলতে পারেন না? 
পক্ষান্তরে, ষদি আমরা চিন্তা কার যে, সমাজের আত সামান্য অংশই 'শিক্ষালাভের 
সযোগ পাইতেছে, এবং অজ্ঞাত প্রতিভা হয়ত সুযোগের অভাবে আত্মপ্রকাশ কাঁরতে 
পাঁরিতেছে না, তাহা হইলে প্রচাঁলত সত্কণর্ণ নশীতির পারবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন । 
পাঁথবীর মহৎ ও প্রাতিভাশালা ব্যান্তদের যাঁদ একটা হিসাব আমরা কার, তাহা হইলে 
দোঁখিতে পাইব যে, তাঁহাদের মধ্যে আঁধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট, এমন কি কোন 
বশেষ শিক্ষা-প্রণালীর নিকটই খণণী নহেন। সেক্সাঁপয়ার গ্রীক ও লাঁটন আত সামান্যই 
জানিতেন। আমাদের দেশের কেশবচন্দ্র সেন এবং রবীন্দ্রনাথ, অপরাজেয় কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রেম্ঠ নাট্যকার গারশচন্দ্র ঘোষ কোন বিশ্বাবদ্যালয়ের 
দ্বার আঁতনব্রম করেন নাই।6২১) বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ বাদ্ধর ছান্রদেরই আশ্রম্ন 
দেয়, এ আভযোগ যেমন সম্পূর্ণ অমূলক নহে, তেমনি, বিশ্বাবদ্যালয় প্রাতভার 
বিরোধী, এমার্সনের এ অপবাদও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না। যাঁহারা মানব- 
জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত বিশ্বাবদ্যালয় এমন সমস্ত কম্মকে 

বিদ্যালয়ের উপরে একান্তভাবে নির্ভর কাঁরতে না হয়, 'বশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য 
ব্যতত স্বাধীন ভাবে তাঁহারা কার্য কারতে পারেন, তাহাও আমাদের দোখতে হইবে ।» 

মঃ এইচ. ীজ. ওয়েলস বলেন-__-“ভাবষ্যতে 'বশ্বাবদ্যালয়সমূহ কোন সাধারণ 
শিক্ষার ব্যবস্থা কাঁরবে না, সাহত্য বা বিজ্ঞান পরাক্ষা করিয়া কোন উপাধ 'দিবে 
না। যে সমস্ত যুবক জ্ঞানচর্চার প্রাত আকর্ষণ অনুভব কারবেন এবং সেই কারণে 
প্রসিদ্ধ মনীষী ও অধ্যাপকদের সহকারী, সেকেটারী, শিষ্য ও সহকার্মরূপে কাজ 
-কারতে আসবেন, তাঁহারাই সে যুগে বিশবাবদ্যালয়ের ছান্ররূপে গণ্য হইবেন। এই 
সমস্ত বিশ্বাবদ্যালয়ের কার্ষের ফলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডাব সমাঁদ্ধশালী হইবে ।» 

(৭) বিদেশ উপাধির মোহ-_দাস-মনোভাব- হুশীনতা-বোধ 

পরাধীন জাতির সহহ্্র প্রকার দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটি এই যে, সে তাহার আত্ম- 
সম্মান ও মর্যাদাজ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং প্রভুজাতির মাপকাঠিতেই সমস্ত বস্তুর 
মূল্য নির্ণয় কারতে থাকে । আমাদের 'শাক্ষত ব্যন্তদের মধ্যে এই শোচনীয় মনো- 
বাশ্তর কথা আম অনেকবার বাঁলয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কতি এই ভাবে 
ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে জয় কাঁরয়াছে। আমাদের শাসকরাও নানা ভাবে 
এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছেন; ্ 

এমার্সন বথার্থই বলিয়াছেন__“আত্মানুশীলনের অভাবেই 'দেশ-দ্রমণে'র সম্বন্ধে 

(২১) গিঁরশচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই প্রগাঢ় পশ্ডিত। 'শিঁরিশচন্দ্র সম্বন্ধে জনৈক লেখক 
অমৃতবাজার পরিফায় (২৬--১--৩১) 'লিাখিয়াছেন_-“গারশচন্দ্র অক্লাম্ত অধ্যয়নশখল ছিলেন। 
৮১৮৮৮ ৮৮, পী০৬০০১০৮৮৯ 

| পূর্ব পর্ব্ত তাঁহার এই 
বুঝা যায়, দ্তিনি কত 
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এক প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষিত আমোরকাবাসীরা মনে করে যে বিদেশ 
ভ্রমণ না কারলে কোন উন্নাত হইতে পারে না। এই কারণেই ইটালী, ইংলণ্ড, 
মিশরের মোহে তাহারা আচ্ছন্ন । যাহারা ইংলণ্ড, ইট্ালী বা গ্রীসকে কল্পনায় বড় 
মনে করে, তাহারা স্থাণূর মত এক জায়গাতেই 'স্থর হইয়া থাকে ।. মানুষের মত 

বদেশ ভ্রমণ নির্বোধেরই কল্পনার স্বর্গ ।৮ 
আমাদের দেশের যুবকদের উচ্চতর সরকারী পদ লাভ কাঁরতে হইলে ইংলণ্ডে 

বাইতে হইবে এবং সেই বহুদূরবতর্ঁ বিদেশে থাঁকয়া বহুকম্টে, বহু অর্থব্যয়ে 
বদেশণী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ কাঁরতে হইবে; এবং এত কম্ট ও অর্থব্যয়ের 
পর, প্রবল প্রাতযোগিতা পরাঁক্ষায় সাফল্যের উপর তাহার ভাগ্য নিণত হইবে। 
এই উপায়ে, গত &০।৬০ বৎসরে অল্পসংখ্যক ভারতবাসী ইম্পারয়াল সাঁভসের 
শসাভল, মোঁডক্যাল ও হীঁঞ্জানয়ারং সাভসে প্রবেশ লাভ কাঁরতে পারয়াছে। 
ভারতীয় "বশবাঁবদ্যালয়ের ছান্রেরাও এ সমস্ত বিভাগে প্রবেশ কারয়াছে, "কিন্তু 
তাহাদের পদ-মর্যাদা পৃর্বোন্ত হীম্পারয়াল সাঁভসের লোকদের চেয়ে হীন। এইর্পে 
এক শ্রেণীর নূতন জাতি-ভেদ গাঁড়য়া উঠিয়াছে। আই. দি. এস. আই. এম, এস, 
এবং আই. ই. এস. নিজেদের উচ্চস্তরের জীব মনে করে এবং তথাকাঁথত 'নম্নতর 
সাভিসের লোকদের করুণার চক্ষে দেখে। 

বিদেশী বিশেষতঃ ব্রিটিশ ডিগ্রী বা যোগ্যতার মোহে আমাদের বহু অর্থ” শীল্ত 
ও সময়ের অপব্যয় হইতেছে । সম্প্রতি লম্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের আফিস 
হইতে তথাকার শিক্ষাবিভাগের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে "জানা 
যায় যে, ইংলণ্ড, ইউরোপ ও যুস্তরাম্ট্রে ভারতীয় ছান্রদের মোট সংখ্যা ২৬০০-এর কম 
নহে। সাব করিলে দেখা যাইবে যে, এই ছান্রদের ক্ষ্য7র জন্য বৎসরে প্রায় 
এক কোটি টাকা ভারত হইতে বাঁহর হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার প্রাতিদানে 
ভারতের বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে না। উত্ত পোর্ট 'নম্নালখিত সারগর্ভ 
মন্তব্য 'লাপিবদ্ধ হইয়াছে : 

গুরূতর অপব্যয় 

“ভারতে বর্তমানে সরকারী কাজে আঁধক সংখ্যায় ভারতীয়দের 'নয়োগ করা 
হইতেছে। যে সমস্ত পদে বলাত হইতে লোক নিযুস্ত করা হইত, তাহার অনেক- 

যোগ্যতাও সমান ভাবেই স্বীকৃত হইতেছে ;_-তৎস্তেও এই ভ্রান্ত ধারণা কিছুতেই 
দূর হইতেছে না যে, যাহারা ভারতে শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের চেয়ে যাহারা বিদেশে 
শিক্ষা লাভ করে তাহারা সরকারী কাজে বেশশ সুযোগ ও স্াবিধা পায়। এই 
শ্রেণীর ছাত্রেরাই বোশর ভাগ [বিদেশে গিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভাত বিভাগে উপাঁধি- 
লাভের জন্য অধ্যয়ন করে। এরুপ শিক্ষা লাভ কাঁরলেই কোন বিশেষ সরকারধ 
'কাজে তাহাদের যোগ্যতা জন্মে না।  এঁ ধরনের শিক্ষা ভারতণয় 'িশ্ববিদ্যালয়েও 
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তাহারা পাইতে পাঁরত। এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ব্যাঁরস্টার হইবার জন্য" 
আইন পড়ে, ভারতণয় 'সাঁভিল সার্ভস পরাক্ষায় ফেল করা ছাত্ও ইহাদের মধেন্” 

কম নয়। ১৯২৮ সালে ২৬৬ জন ছান্ন 'সাঁভল সাঁভস পরীক্ষা 'দয়াছল। তাহাদের 

মধ্যে ১৭০ জনই ছল ভারতশয় এবং এই ১৭০ জনের মধ্যে মাত ১৭ জন পরাঁক্ষায় 
সাফল্য লাভ কাঁরয়াছল। 

“ইহাদের মধ্যে আবার এমন সব ছান্রও দেখা যায় যাহাদের বিলাতের 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রতাীতিতে পাঁড়বার মত যোগ্যতা নাই। প্রত বংসরই কতকগুলি ছান্ন 
আতি সামান্য সম্বল লইয়া এদেশে আসে; তাহাদের তশক্ষ বাদ্ধি, অধ্যবসায়, ও 
সাহস প্রশংসনীয় বটে,_কন্তু অর্থ ও যোগ্যতার অভাবে তাহারা সাফল্য লাভ করিতে 
পারে না। কিন্তু আধকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ভারতীয় ছাত্র নিঃসম্বল অবস্থায় 
ভবঘদরের মত এদেশে আসে, শীঘ্রই তাহারা পিতামাতা ও আভভাবকদের উদ্বেগের 
কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং এদেশের 'বশ্বাঁবদ্যালয় ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষও তাহাদের জন্য 
চাল্তিত হইয়া উঠেন। যখন দেশ হইতে তাহাদের টাকা আসা বন্ধ হয় অথবা অন্য 
কারণে তাহারা 'নিঃসম্বল হইয়া পড়ে, তখন হাই কমিশনারের আঁফিস হইতে অর্থ 
সাহায্য কাঁরয়া তাহাঁদগকে ভারতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত কাঁরতে হয়। 

“এ সমস্ত কথা পূর্বেও বহযবার বলা হইয়াছে, ?কন্তু ভারতীয় জনমতকে 
সচেতন করতে পুনরাবৃত্ত কারবার প্রয়োজন আছে। ইহা কিছহমান্র অত্যুন্ত নহে 
যে প্রাতি বংসর যে সব ছান্র ভারত হইতে বিদেশে আসে, তাহাদের আঁধকাংশের 
ছ্বারাই আর্থিক 'হসাবে বা বিদ্যার দক দয়া ভারতের কোন উপকার হয় না। ইহারা 
হতাশ ও 'বরন্ত হইয়া দেশে 'ফারয়া যায়, কোন কাজের উপয্স্ত বিশেষ কোন যোগ্যতা 
লাভ করে না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই পাঁরবারক জীবনের স্নেহবন্ধন হইতে তাহারা 
বিচ্যুত হইয়া পড়ে, স্বজাতির স্বার্থের সঙ্গেও তাহাদের যোগসনত্র ছিন্ন হয়। একথা 
কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এই ভাবে প্রাতি বংসর ভারতের যুবকশান্তর 
বহু অপব্যয় হইতেছে । ভারতের যুবকদের মগ্গল কামনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের 
এই গুরুতর বিষয়টি বিশেষ ভাবে "চিন্তা কাঁরয়া কর্তব্য 'নর্ণয় করা প্রয়োজন ।% 

একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য কারবার 'বঝয়। বিদেশ বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাঁধি- 
ধারীরা নিজেদের খুবই উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু এদেশের 
বিশ্বাবদ্যালয়ের ছান্রদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করিলে, অনেক স্থলেই তাহাদের সে 
ধারণা ভ্রান্ত বাঁলয়া প্রাতিপন্ন হয়। | 

দম্টান্তস্বরৃ্প, দর্শনশাস্ত্রের করী ধরা যাক। ডাঃ ভ্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম 
অবশ্যই এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার ভারতীয় দর্শনশাস্দ- 
শিক্ষার্থীদের 'চত্তে ঈর্ষা ও নৈরাশ্যের সণ্টার করে। তাঁহার সমকক্ষতা লাভের 
কল্পনাও তাঁহারা কাঁরতে পারেন না। এ কথা সত্য যে, 'তাঁন এমন কোন গ্রল্থ 

পুরুষ ধাঁরয়া যে সব ছাত্র তাঁহার পদমূলে বাঁসয়া শিক্ষা লাভ কাঁরয়াছেন, তাঁহারা 

১৬ 
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ডাঃ শীলের নিকট তাঁহাদের অশেষ খণ মুস্তকণ্টঠে স্বীকার করেন। তান সক্রোটসের 
মতই তাঁহার 'শিষ্যবর্গের মধ্য দিয়া জ্ঞানরাশম 'বকীর্ণ করেন ।(২২)। 

কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্তের অপর যে সব প্রাসদ্ধ অধ্যাপক আছেন, 
তাঁহাদের মধ্যে হীরালাল হালদার, রাধাঁকষণ, এবং সরেন্দ্রনাথ দাশগৃপ্তের নাম 
াবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তন জনের মধ্যে কেবল একজনের “আঁতারন্ত 
যোগ্যতা হিসাবে” বিদেশী বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাঁধ আছে। ডাঃ সররেন্দ্রনাথ 
ইউরোপে শিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল প্রতীচ্যের নিকট প্রাচ্য দর্শনের ব্যাখ্যাতা 
রূপে। 

ইহাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের অথবা তাহার 
সংসৃন্ট কলেজসমূহে যাঁহারা ইংরাজী ভাষা ও সাহত্যের কৃতী অধ্যাপকরূপে 
প্রাসাম্ধ লাভ কাঁরয়াছেন, তাঁহারা কেহই অক্সফোর্ড বা কেমৃ্রিজো শক্ষা লাভ করেন 
নাই। এদেশের বিশ্বাবদ্যালয়ের নিকটই তাঁহারা খণী। এই প্রসঙ্গে জয়গোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল 
ঘোষ এবং লালতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ কাঁরলেই যথেস্ট হইবে। 

আসেন, কাঁলকাতা হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায়ে তাঁহারা এযাবৎ কতকগ্দাল বিশেষ 

সাবধা ভোগ কাঁরয়াছেন; এদেশের 'বশ্বাবদ্যালয়ের আইনের উপাঁধ প্রাপ্ত 
উাকলেরা এ সমস্ত সুবিধা হইতে বাত 'ছলেন। এই কারণে ব্যারস্টারেরা 
উাঁকলদের চেয়ে নিজেদের শ্রেম্ঠ বাঁলয়া আভমান করেন। 

কিন্তু 'সাভলিয়ানদের মত আইনজীবীরা ভাগ্যবান নহেন,জাঁবন সংগ্রামে 
কঠোর প্রাতযোগিতা কারয়া তাঁহাদের সাফল্য অর্জন কাঁরতে হয়। সুতরাং 
আশ্চর্যের বষয় নহে যে, উীকলেরা অনেক সময় ব্যারিস্টারদের চেয়ে যোগ্যতায় 
শ্রেষ্ঠ বালিয়া প্রতিপন্ন হন এবং ব্যারিস্টারেরা তাঁহাদের তুলনায় উপহাসের পান্র হইয়া 
দাঁড়ান। ভাশ্যাম অয়েঙ্গার বা রাসাঁবহারী ঘোষের প্রগাঢ় পাঁণ্ডত্য ও দক্ষতার 
তুলনা নাই। যে ৫&৬ জন এ পর্যন্ত “ঠাকুর আইন বৃত্ত” পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 
৩৮ জনের মধ্যে ২৮ জন ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয়েই শিক্ষা লাভ কারয়াছেন। 
তাঁহাদের প্রদত্ত বন্তৃতা শ্রেম্ঠ বালয়া গণ্য এবং আইনে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়। 
এই প্রসঙ্গে রাসাবহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল সরকার, প্রিয়নাথ 
সেন এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 

ইাঁতহাস ও প্রত্নতত্ব বিভাগে দোঁখতে পাই. অক্ষয়কুমার মৈন্রেয়, যদদনাথ সরকার, 
রমেশচন্দ্র মজ-মদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাঁলনীকান্ত ভ্টশাল, স্ররেন্দ্রনাথ 
সেন প্রাসাঁদ্ধ লাভ কারয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে ইংরাজণ ভাষা অনভিজ্ঞ ভাউদাজী 

(২২) রবীন্দ্রনাথ ডাঃ শীলকে জ্ঞানের মহাসমূদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কত জন ষে. 
গঁহার পদমূলে বাঁসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া প্রা পাশ্ডিত্যের অধিকার হইয়াছেন তাহা অনেকেই 
জানেন। কেবলমাত্র তাঁহার মৌখিক উপদেশ শ্নানয়াই বহ্ ছান্র বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টর, উপাধি 
লাভি কাঁরয়াছেন। ৃ্ 
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এবং ডাঃ ভান্ডারকর ও তাঁহার পত্র খ্যাঁতমান। ইহাদের মধ্যে কেহই বিদেশী 
[িশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন নাই এবং ডাঃ সেন ব্যতীত আর কাহারও কোন 
দেশী বিদ্যালয়ের উপাখি নাই। ডাঃ সেন বিদেশ বশ্বাবদ্যালয়ের উপাঁধ লাভ 
কাঁরয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরূপে 
মৌলিক গবেষণায় খ্যাত লাভ কাঁরয়াছেন। 

পদার্থ-বজ্ঞান বিভাগে দেখা যায়, 'রামন তত্র (২80091) 17০০) আঁবিক্কর্তা 
অধ্যাপক রামন(২৩) স্বীয় চেস্টাতেই বিজ্ঞানাবদ্যার নিগৃড় রহস্য অধিগত 
কারয়াছেন। তাঁহার সমস্ত প্রাসদ্ধ মৌলিক গবেষণা কাঁলকাতার লেবরেটরশতেই 
করা হইয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক ভ্ঞানভান্ডারে ধর, ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সাহা, বস; প্রতাঁতির অবদানের 
কথা পূর্বেই বর্ণনা কাঁরয়াছি (১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়)। এস্থলে শুধু এইটনকু বলা 
প্রয়োজন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকে কাঁলকাতার লেবরেটরীতে গবেষণা কারিয়াই খ্যাত 
লাভ করেন। আমি কয়েকবার জনসভায় বন্তুতা প্রসঙ্গে বালয়াছ যে, ঘোষ ও 
সাহা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা সমাপন কাঁরলেও এঁ 'বিশ্বাবদ্যালক্নে 
ডি. এস-স. উপাঁধ ইচ্ছা কাঁরয়াই গ্রহণ করেন নাই। কেননা তাঁহাদের মনে হইয়া- 
1ছল যে তদ্ঘ্বারা তাঁহাদের স্বীয় বি*বাঁবদ্যালয়ের “ডক্টর, উপাঁধর গৌরব ক্ষন হইবে। 
সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বোস-আইনস্টাইন তত্তের জন্য বিখ্যাত) যাঁদও বিদেশে গিয়া 
তথাকার প্রাসদ্ধ গাঁণতজ্ঞ পদার্থতর্ত-বিদ্গণের সংস্পর্শে আসয়াছিলেন, তথাপি এ 
একই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া কোন বিদেশী বিশ্বাবিদ্যালয় হইতে উপাঁধ গ্রহণ 
করেন নাই। 

_.. এই প্রসঙ্গে আমার আর একজন প্রিয় ছাত্রের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমি 
অধ্যাপক প্রয়রঞ্জন রায়ের কথা বাঁলতোছ। 

একটি আশার লক্ষণ এই যে, আম যে সব কথা বাঁললাম, তাহা এদেশে অধ্যয়ন- 
কারন ছান্রেরা নিজেরাই ব্লমে উপলাব্ধ কারতে পাঁরতেছেন। লন্ডনে ভারতীয় ছান্ন 
সম্মেলনে (ডসেম্বর, ১৯৩১) পরাঁটশ ডিগ্রীর মূল্য আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্ব- 
ভারতীর শ্্রীত অনাথনাথ বসু বলেন, “ভারতীয় বশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য 
ব্রিটিশ বিশবাবদ্যালয়ের তুল্য নহে, একথা বাঁললে, আমাদের মনের শোচনীয় অবস্থার 
পঁরিচয়ই দেওয়া হয়। আমি বিশ্বাস কার না যে, কোন ব্রিটিশ বিশবাবদ্যালয়ে দুই 
বংসর পাঁড়য়া যে শিক্ষা লাভ করা যায়, কোন ভারতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর 
পাঁড়য়া সেইর্প শিক্ষা লাভ করা যায় না। অথচ 'ব্রাটশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি- 
ধারীরা উচ্চ পদ ও মোটা বেতন পাঁন। ইহা মর্যাদাবোধের কথা এবং ইহার মূলে 

৫২৩) অধ্যাপক রামনের “নোবেল প্রাইজ, পাওয়ার বহু পূর্বে এই প্রসঙ্গ লাখিত হইয়াছে। 
অল্প দিন পূর্বে (২৭_-৬--৩১) কলিকাতা কর্পোরেশান অধ্যাপক রামনকে সম্বর্ধনা করিবার 
সময় এই বিষাঁট গবশেষভাবে উল্লেখ করেন 
রো লি কা নে লা রনি 

প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। এই, দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কির কঁতত্ব লাভ কারিয়াছে, আপনার কার্য 
দ্বারা আপাঁন তাহা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন।” 
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করিতে হইবে ।* 
শ্রীফীত এম. ভি. গঞ্গাধরন বলাতে ভারতাঁয় ছাত্রের আইন শিক্ষার 'নল্দা 

কাঁরয়াছেন। 'তনি বলেন, একজন ভারতে শাক্ষত আইনজ্ঞ কেন যে বিলাতে 
ধশাক্ষত কোন আইনজ্ঞ অপেক্ষা কম দক্ষ হইবেন, তাহার কারণ তিনি বাঁঝতে পারেন 
না। “আম সেই দিনের প্রতীক্ষা কারতোছি, যোদন ভারতীয় ছান্রেরা বিলাতের 
'ইনৃস্ অব্ কোর্টের কমন রূমে “আশ্চর্য বস্তু' বাঁলয়া গণ্য হইবে। কিছ্াদন 
পূর্বে প্তি বিলাতে 'শাক্ষিত আইনজ্ঞেরা, ছু বেশী সাবিধা ভোগ কারতেন। 
কিন্তু এ সমস্ত সুবিধা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এখন ভারতায় ছান্লের পক্ষে 
বিলাতে গিয়া আইন শাখবার কোনই প্রয়োজন নাই।» 

দেশী অথবা বদেশ বিশবাবদ্যালয়ের উপাধি লাভ কারবার দ্হার্নবার মোহ 
সম্বন্ধে আমার স্বদেশবাসীর বিশেষভাবে চন্তা করিবার সময় আসয়াছে। বাংলা- 
দেশ তাহার িন্তাহশীনতার জন্য আর্ক ধ্বংসের মুখে চাঁলয়াছে। এখনও প্রাতি- 
কারের সময় আছে। কেহ যেন না ভাবেন যে, বিশবাবদ্যালয়ের উপাধলাভের মোহ 
সম্বন্ধে আম যাহা বাঁললাম, তদ্ৰারা আমি 'বশবাবদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বিরুদ্ধেই প্রচার কারতেছি। বশবাবদ্যালয় অজ্পসংখ্যক মেধাবী ছান্রদের জন্য। 
অবাঁশম্ট সাধারণ ছান্রেরা জীবনসংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্য পূর্ব হইতেই তদন্দরূপ 
শিক্ষালাভ করিবেন। যখন সত্যকার জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন উচ্চতর বিদ্যার 
গবেষণা করা আধকাংশ সাধারণ ছান্রের পক্ষে সময় ও শীস্তর অপব্যয় মান্। আমার 
[তিস্ত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা আম বেশ বুঝতে পাঁরয়াছি। বিপদসূচক সঙ্কেত 
সম্মুখেই দেখা যাইতেছে এবং যে সমস্ত ছান্ন ও আঁভিভাবক বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি 
_ঁবশেষতঃ 'বদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধর জন্য এখনও মোহাবিস্ট, তাঁহাদের এ 
বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা কাঁরয়া দেখা কর্তব্য, পূর্ব হইতে সাবধান হইলে, বিপদকে 
সহজে নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে। 



বিংশ পরিচ্ছেদ 
[শল্পাবদ্যালয়ের পূর্বে শিল্পের অ্তিত্বিল্পস-স্টির 

পূর্বে শিল্পাবদ্যালয়-ভ্রান্ত ধারণা 

“পশ্ডিত চীন কোন শিল্প সাঁন্ট কারতে পারে নাই? | 
“ঁকরূুপে অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পের উল্নাত করা যায়, বাট বৎসর পর্বে 

জাপানের সম্মুখে এই সমস্যা উপাস্থত হইয়াছিল। জাপান কয়েক বৎসরের জন্য 
বিদেশী বিশেষজ্ঞাদগকে নিষুন্ত কাঁরয়াছিল এবং সমস্ত নবপ্রাতাম্ঠত কলকারখানার 
কর্তৃত্ব তাহাদের হাতেই 'দিয়াছল। কিন্তু প্রত্যেক 'িদেশন ম্যানেজার এবং তাহাদের 
প্রধান প্রধান বিদেশী সহকারীদের সঙ্গে একজন কাঁরয়া জাপানী সহকারী 'নয্ন্ত 
হইল। এই সব জাপানী সহকারী কেবল শোভাবর্ধনের জন্য ছিল না। 'বদেশশ 
[িশেষজ্ঞেরা যেভাবে কার্ধপাঁরচালনা করেন সেই বিদ্যা অধিগত করাই ছিল জাপানী 
সহকারশদের কর্তব্য ।৮ 39125 : 25707107276 07772, 

(১) হাদ্ধ ও শিল্প 

১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং রাসায়নিক 
জগতের উপর উহার প্রভাব বহন্দূরপ্রসারী হয়। রাসায়নিক গবেষণা ও উহার 
প্রয়োগবিদ্যায় জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব ইংলণ্ড এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি কারতে লাগিল। 
ইংলশ্ডের সাম্রাজ্য জগতের সর্বত্র বিস্তৃত এবং জার্মান সাবমোরন ইংলন্ডের বািজ্য- 
পোতগুলির ঘোর আনিম্ট কাঁরলেও, ইংলণ্ড তাহার সামাজ্যের নানা স্থান হইতে 
কাঁচামাল সংগ্রহ কারতে লাঁগল। আমোরকা ও ভারতবর্ষ হইতে গম, মাংস. এবং 
ফল বোঝাই জাহাজ ইংলশ্ডে নিয়মিতভাবে আসতে লাগিল। আমোরকার হ্যন্তরাম্টী 
হইতে অস্ত্শস্্ও সে আমদান কাঁরতে লাগল। িন্তু জার্মানী শত্র কর্তৃক চার- 
দিকে অবরদ্ধ হইয়া অত্যন্ত বিপদে পাঁড়ল। এই সময়ে জার্মানীর রাসায়নিকগণ 
অসাধারণ কর্মশান্তর পাঁরচয় 'দয়াছিলেন বলিয়াই জার্মানী অনেকাঁদন পযন্ত 
যুদ্ধ চালাইতে পারিয়াছিল। নাহী্রক আযাঁসড ও নাইছ্রেটস বিস্ফোরক পদার্থ 
তোঁরির প্রধান উপাদান। নাইট্রেট অব সোঁডয়াম বা চাল সলট্টীপটারও এজন্য খুব 
প্রয়োজন। বাহির হইতে এসব, ধজানসের আমদানি বন্ধ হওয়াতে জার্মান 
রাসায়নিকেরা নাহট্রক আ্যাসিড তোর করিবার অন্য উপায় উদ্ভাবন কাঁরতে 
লাঁগলেন। সুইডেনে এই সময়ে বাতাস হইতে নাহীট্রক আযাঁসিড ঠতারর প্রণালশ 
আঁবিম্কৃত হইয়াছল। জার্মানীও এই উপায়ে নাহীট্রক আঁসড পাইতে পাঁরিত 
কিল্তু তাহাতে ব্যয় বোধ হয় বেশশ পাঁড়ত। জার্মান রাসায়নিক হাবার এই স্ময়ে 
আযামোনিয়া হইতে -নাইট্রিক আযাসিড তোঁরর প্রণালী উদ্ভাবন কারলেন। 



২৪৬ আত্মচরিত , 

ফরাসী বিশ্লবের সময়, ইংলপ্ড অন্যান্য কয়েকটি ইউরোপণয় শান্তর সঙ্গে যোগ 
দিয়া ফ্রান্সের চাঁরাঁদক অবরুদ্ধ কাঁরয়াছল এবং সেই সময়ে ফ্রাল্সকেও এইরুপ 
বিপদে পাঁড়তে হইয়াছিল। ফ্রান্সে বাহির হইতে সোডা ও চিনির আমদান বল্ধ 
হইল।. এই দুই প্রয়োজনীয় পদার্থ যাহাতে ফ্রান্সেই তোর হইতে পারে, সাধারণ- 
তন্ত্র দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট তদহদ্দেশ্যে অন্রোধ কারলেন। ইহার ফলে 
লে-্র্যা্ক লবণ হইতে সোডা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞাঁনকগণ বাঁটমূল হইতে "চান 
তোঁরির প্রণালী আবিচ্কার কারলেন। এই সমস্ত দল্টান্ত সেই প্রাচীন প্রবাদ- 
বাক্যেরই সমর্থন করে_ প্রয়োজন হইতেই নব নব উদ্ভাবনের জল্ম। 

1ব্রাটশ রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানকরাও পশ্চাৎপদ হইবার পান্র নহেন। তাঁহারা 
বেশ জানিতেন যে, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী রাসায়ানক [শল্পে বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছে এবং তাহার সমকক্ষতা লাভ কারতে হইলে প্রবল প্রচেম্টা করিতে হইবে। 
ইংলণ্ডের স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইয়া উাঠল। যে দেশ নিউটন, ফ্যারাডে এরং র্যামজের 
জন্ম দিয়াছে, সে দেশ রাসায়নিক সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকতে পারে না। এই 
সাঁন্ধক্ষণে ইংলশ্ড কি করিল, তাহার বিস্তত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই 
বাঁললেই যথেম্ট হইবে যে, ইংলশ্ড এই সংগ্রামে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। 
ল্ডন কোঁমক্যাল সোসাইটির প্রোসডেন্ট এই সময়ে আমার সাহায্য ও সহযোঁগতা 
প্রার্থনা কাঁরয়া একখান পন্র 'লখেন। প্রোসডেন্সি কলেজের রাসায়ানক 'বভাগে 
আমাদের সাধারণ কাজের অথবা ছান্রদের গবেষণা সংক্রান্ত কাজের মোটের উপর 
কোন ক্ষতি হয় নাই। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী প্রায় পণশচশ বংসরকাল প্রোসডেন্সি 
কলেজে ডিমনস্ট্রেটর 'ছলেন। তান বেশ হিসাব কাঁরয়া রাসায়াঁনক দ্রব্য ও যল্তর- 
পাঁতির বার্ষক সরবরাহের ব্যবস্থা কাঁরতেন। আমাদের লেবরেটরীতে এঁ ক্রমস্ত 
জিনিস যথেম্ট পাঁরমাণে মজূত ছিল। কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আমরা নিজেরাই 
প্রস্তুত কারলাম, এগদাীল পূর্বে জার্মানী হইতে আমদাঁন, করা হইত। কিন্তু 
আমাদের ফার্ম বেঙ্গল কেমিক্যাল ত্যান্ড ফার্মাসউটিক্যাল ওয়াক্কস' হইতেই এ 
ণবষয়ে যথেষ্ট কাজ হইয়াছিল। এখান হইতে গবর্নমেন্টকে প্রচুর পাঁরমাণে নাহীট্রক 
আযাসড সরবারহ করা হইল । সামারক বিভাগে আমাদের জনৈক রাসায়ানকের 
প্রস্তুত 'আগ্নি নির্বাপক'এর খুব চাহিদা হইল। মেসোপটেমিয়ায় বারুদ ও 
বিস্ফোরকের গুদামের জন্য গুল চালান দেওয়া হইয়াঁছল, আমাদের রাসায়ানক- 
গণের উদ্ভাবিত প্রণালীতে থাইওসালফেটও প্রচুর পাঁরমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল । 
চায়ের গংড়া হইতে প্রচুর পাঁরমাণে ক্যাঁফনও তোর করা হইত। আমাদের কারখানায় 
অন্যান্য যন্তের সঙ্গে রাসায়ানক তুলাদণ্ডও তোর হইত। মোটের উপর, যুদ্ধের 
ফলে কারখানার কয়েকাঁট ভাগের কাজ আশাতীতর্পে বাঁড়য়া 'গয়াছল। 

ভারত ইউরোপীয় যুদ্ধে কম সাহায্য করে নাই। ভারতায় সৈনিকরাই ইপ্রেসের 
যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে "মন্রশান্তকে রক্ষা কারয়াছিল। ভারতই মেসোপটেমিয়াতে শ্রামক 
সরররাহ কাঁরয়াছিল। ভারত হইতেই রেলওয়ে লাইন, মালমসলা প্রভাতি জাহাজে 
কাঁরয়া লইয়া বাসরাতে বসানো হইয়াছল। ছোট-বড় সমস্ত দেশীয় রাজারাই সৈন্য 
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ও অর্থ দিয়া 'ব্রটিশ গবম'মে্টকে সাহাষ্য কাঁরয়াঁছলেন। টাটা আল্নরন ওয়াক্িও 
যথেম্ট কাজ করিয়াছিলেন ; ইউরোপ ও আমোরকা হইতে ইস্পাতের আমদানি বন্ধ 
হইয়া 'গ্রিয়াছল চর ভীত সহাজান রা রানী রাযি ভাতার 
আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। 

রুচি বটি ৪ টির নরেন নি 
জন্য শাসকেরা খুব প্রশংসা কারয়াছিলেন। ১৯১৬--১৮ সালের শিল্প কাঁমশন 
ভারত যাহাতে শিল্প সম্বন্ধে আত্মনভরশশীল হইতে পারে, তাহার সপক্ষে বহু যুক্তি 
প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন। ণ্য্দ্ধের আভজ্ঞতার ফলে গবর্নমেন্ট এবং প্রধান 'শিজ্প 

স্থাপন করা প্রয়োজন। দ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে শিক্পজাত আমদানির প্রতীক্ষায় 
নিশ্চেম্টভাবে বাঁসয়া থাকা এ ঘুগে আর সম্ভবপর নহে।” 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোমক্যাল সা্ভস কাঁমাটতে আম যে স্বতন্ত্র মন্ভব্য. 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি দেখাইয়াছিলাম যে টেকানিক্যাল ইনাস্ট- 
টিউটের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের 'কর্প ভ্রান্ত ধারণা আছে। 
আমাদের 'বশ্বাঁবদ্যালয় ও 'শিক্ষা-প্রাত্ঞানসমৃহ যে শিক্ষা 'দয়া থাকে, তাহা আঁত- 
মান্রায় সাহত্যগন্ধাঁ, অতএব কতকগ্দীল লোকের মতে উহার পাঁরবর্তে 'শিল্প-শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা কঁরিলেই, চাঁরাদকে জাদমন্্র বলে শিল্পবাণজ্য কলকারখানা 
গাঁড়য়া উঠিবে। 

চিন রাহা না 
ইউনিভারাঁসটি স্থাপন কারবার জন্য ব্যগ্র, তাহারও কারণ এই ভ্রান্ত ধারণা ; তান 
বাঁলয়াছেন £-- 

“ঁশক্ষা-ব্যবস্থা এন করিতে হইবে, যাহার ফলে দেশের কর্মক্ষেত্রে সমস্ত 
বিভাগে কতকগুলি নেতা তোর হইয়া উাঁঠবে,-শাসক, শিল্প-বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি। 
যে সমস্ত যুবকদের যোঁদকে রুচি ও যোগ্যতা আছে, তাহাঁদগকে সেই সেই শবষয়ে 
এইভাবে 'শাক্ষিত কাঁরয়া তুলিতে হইবে। যাহাদের নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা আছে 
এবং যাহারা শ্রীমক জনসাধারণ সেই দুই শ্রেণীই দেশের আর্থিক ব্যাপারের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। এই দুই শ্রেণীর সহযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য শল্প-প্রাতিষ্ঠান 
গাঁড়য়া ওঠে। মধ্যবর্তীশ্রেণী যথা ফোরম্যান, কাঁরগর প্রভৃতি ইহারা স্বভাবতঃই 
তৈরি হইয়া উঠিবে, ইহাদেরও প্রয়োজন আছে এবং তাহাদের উপযোগী শিক্ষার 
ব্যবস্থাও কাঁরতে হইবে।” (অন্ধবস্বাবদ্যাল়ে প্রদন্ত পণ্ঠম বাকি ফনভোকেশান 
আভভাষণ) 

ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই 
শশজপ-বাঁণজ্যের উন্নাতি হইয়াছে, তাহার পরে বিজ্ঞান ও 'বাবধ শিল্পাবদ্যা প্রভাত 
আঁসয়াছে। দম্টান্তস্বরপ মৃৎপান্র এবং মৃধীশল্পের কথা ধরা যাক। এগুলির 
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চলতি নাম চীনামাটির বাসন এবং এই নাম হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে, 
যে আঁতি প্রাচীন কাল হইতে চনদেশে এই শিল্প প্রচালত ছিল। চশনারা এ শিল্পে 
বিশেষ উন্নীত. লাভ. কাঁরয়াছে এবং জাপান তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরয়াছে। 

“মৃংীশজ্প রোমকদের অজ্ঞাত ছল, কিন্তু চীনারা আত প্রাচীনকাল হইতেই এ 
বষয়ে দক্ষতা লাভ করে। (সান-ইয়াট-সেন তাঁহার 71508091165 ০1 & (011996 

[২৪৮০1000101081 গ্রন্থে ইহার বিবরণ 1দতে "গিয়া বাঁলয়াছেন_-“যে চীনা শিল্পীরা 
এই সব মৃতশিজ্প তোর কাঁরত, তাহারা পদার্থীবদ্যা ও রসায়নশাস্ত জানিত না”)। 
প্রাচীন মিশরের কবরগীলর মধ্যে যে সব পান্রের অবশেষ আছে, তাহাও মৃতীশজ্প- 
'জাতশয়। ইউরোপে মধ্যযুগে মৃৎপান্রে রং করা খুবই প্রচালত ছিল। ন্য়োদশ 
শতাব্দীর প্রথমে আলকেমিস্ট পিটার বোনাস এবং আলবার্টাস ম্যাগনাস্ এ সময়ে 
যে প্রণালীতে মৃৎপাত্রে রং করা হইত, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী শতাব্দীতে 
এই শিল্পের খুব উন্নতি হয়। আ্যাপ্রকোলা এই শিল্প সম্বন্ধে বহ্ তথ্য 'লাপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ্ 
.. “যাহারা মৃংশিজ্পের উন্নাত সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বান্না” প্যালীসর 
নাম সমধিক প্রাসদ্ধ। রঙীন ও উজ্জল মৃৎশিল্প নির্মাণের জন্য তিনি বহ ত্যা 
স্বীকার করেন এবং এইরূপে আধানক মৃতীশল্পের ভাত্ত প্রাতষ্ঠা করেন। ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ দ্বারা ইউরোপে তাঁহার বৈজ্ঞাঁনক 
পরাঁক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রচারত হয়। কিল্তু [4৮ 0০ 66 ০৮069 
18755 ৫4816 নামক তাঁহার প্রাসদ্ধ গ্রন্থে কেবল মূত্থশল্পের কথাই 
আছে। ১৭০৯ খ্ডীম্টাব্দে বুটিকের মৃৎশিল্প সম্বন্ধে নূতন প্রণালশ আ'বচ্কার 
করেন এবং তাহার পর বৎসরে স্যাকৃসনির িসেন শহরে প্রাসদ্ধ মৃতাশজ্পের 
কারখানা স্থাপিত হয়। 

“মসেনের কারখানার মৃীশল্পের ননর্মণ-প্রণালশ গোপন রাখা হইয়াছিল। 
সেইজন্য প্রাঁসয়ার রাজা প্রাসম্ধ রাসায়ানক পটকে উহার তথ্য শনর্ণয় কারবার জন্য 
আদেশ দেন। কিন্তু পট বহ চেষ্টা কাঁরয়াও কিছুই জানিতে পারেন নাই৷ তখন 
তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে নানা পরাক্ষা কারতে থাকেন। কাথত আছে যে এজন্য 
পট প্রায় ভ্রিশ হাজার বিভিন্ন রকমের পরাক্ষা করেন। 'বাভন্ন খানজ পদার্থে তাপ 
দিলে কিরুপ প্রতিক্রিয়া হয়, এই সমস্ত এবং মৃত্শি্প সম্পর্কে আরও অনেক 
মূল্যবান তথ্য মিসেনের পরীক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই সময়ে 
রোমারও মৃৎশিজ্প নির্মাণ রহস্য আঁবচ্কার কারতে চেস্টা করেন। তিনি দেখিতে 
পান দুই 'বাভন্ন প্রকার মৃন্তকার সংযোগে উহা তোর হয়। 

“রোমারের পরে ১৭৫৮ সালে লোরাগোয়ে, ডা'রসেট এবং িগেসণ ফ্রান্সে এই 
বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন, এবং তাঁহারা ম্যাকারের সহযোগে মৃখশল্প নির্মাণ- 
প্রণালী পুনরাবিজ্কারে সক্ষম হন। ১৭৬৯ খএসম্টাব্দে সেভার্সের বিখ্যাত মৃৎশিল্প 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

£উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত আসল মৃত্শিল্প দূর্লভ 'ছিল। বত'মানে 
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ইহা সূলত হই্লাছে, এবং সাধারণ দৈনান্দন কাজেও এই সব পানর ব্যবহৃত হয়।” 
রস্কো এবং শোর্লেমার ২য় খন্ড ১৯২৩। . 

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, এদেশে কোন শিল্প প্রবর্তকের পথ 'ির্প 
বাধাবিঘ[-সঙ্কুল। জাপান ও. ইউরোপের পশ্চাতে বহু বংসরের জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা 
আছে। সুতরাং তাহারা এ সমস্ত স্ীবধার বলে আত সৃজভে পণ্য আমদানি 
কাঁরয়া আমাদের বাজার দখল কাঁরতে পারে ।(১) কাঁলকাতা পটারী ওয়ার্কস এবং 
অন্যান্য কয়েকাঁট শিল্প প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং সেই 

লাভ কাঁরতে হইলে, কত অর্থ, সময় ও শান্ত ব্যয়ের প্রয়োজন। 
কোন কোন মেধাবী ছাত্রকে বিদেশে শিল্প শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইত ; তাহারা 

দেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন নৃতন শিল্প প্রবর্তন করিতে পারিবে, এইর্প আশা 
আমরা মনে মনে পোষণ করিতাম। কিন্তু এইর্প সোজা বাঁধা রাস্তায় কোন কাজ 
হইতে পারে না; এ দেশেও বহু শিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ হইয়া 
গিয়াছে। 

বিদেশ হইতে কোন শিল্পে বশেষজ্ঞ হইয়া যখন কোন যুবক 'ফাঁরয়া আসে, 
তখন সে যেন অগাধ জলে পাঁড়য়া যায়। তাহাকে মূলধন সংগ্রহ কারতে হইলে, 
কোম্পানি গঠন কাঁরতে হইবে। ব্যবসায় গাঁড়য়া তুলিতে হইলে, কাঁচা মাল সংগ্রহ 
এবং বাজারে তৈরী শিল্পজাত বিক্রয় করা, সবই তাহাকে করিতে হইবে । এক কথায়, 
তাহার মধ্যে বাবধ বিরোধী গুণের সমাবেশ থাকা চাই। যাঁদও সৌভাগ্যক্রমে সে 
মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলেও যখন কাজ আরম্ভ হয়, তখনই সত্যকার 
বাধাবঘন, অস্বীবধা প্রভাতি দেখা দেয়। যুবকটি যে দেশে শিক্ষা লাভ কাঁরয়া 
আসিয়াছে, সেখানকার জলবায়ু, কাঁচামাল এবং অন্যান্য অবস্থা, ভারতবর্ষ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের দেশের স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাহার হয়ত কোন জ্ঞান 
নাই। ইউরোপে সে বহু টাকা মূলধনে বিরাট আকারে পাঁরচাঁলত ব্যবসা দেখিয়া 
আসিয়াছে । এ দেশে 'শাক্ষত দক্ষ কারিগরও সর্বদা পাওয়া যায়। মৃতশিল্পের 
রিকি ইউরোপে বাল, মাটি, প্রভীত উপকরণ ভারতের তুলনায় সম্পূর্ণ 

ভন্ব। 

আরও একটা কথা, যুবকটি হয়ত বিদেশের কোন টেকনোলাঁজক্যাল 
ইনাস্টাটউটে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ কাঁরয়াছে। বিদ্যালয়ে অধীত 'বিদ্যার সঙ্গে 
হাতেকলমে এরূপ কিছ ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শিল্প- 
জাত তোর কারতে হইলে এঁ শিক্ষা পবশেষ কাজে আসে না। কোন কারখানায় 
প্রবেশ কারয়া, তাহার শিল্প প্রস্তৃত-প্রণালী অবগত হওয়া বড়ই কঠিন কাজ। 
ব্যবসায়ী ফার্ম প্রভাতি জনাহতকর প্রাঁতষ্ঠানের মত উদার নহে । যে সমস্ত গড় 

(১) বর্তমানে জাপান ও জেকোস্লোভাঁকয়া কাঁলকাতার বাজারে দেশীয় শিল্পের প্রধান, 
প্রীতদ্যন্্ণ। 



ই৫০ আত্মচারত 

রহস্য তাহারা বহুবৎসরের সাধনা ও পারশ্রমের ফলে অবগত হইয়াছে, সেগ্দাল 
বাহিরের লোককে শিখাইবার জন্য তাহারা ব্যগ্র নহে। 

এমার্সন বলেন, ব্যবসায়ীদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ঈর্ধার ভার আছে। একজন 
রাসায়নিক একজন সূত্রধরের নিকট তাহার ব্যবসায়ের গৃঢ় কথা বাঁলতে পারে, কিন্তু 
তাহার সমব্যবসায়ী আর একজন রাসায়ানককে 'িছনতেই তাহা বাঁলবে না। 

দেশে শিক্ষালাভার্থ যে সব যুবককে পাঠানো হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই সাফল্য লাভ কাঁরতে পারে না। এমন কি কোন কোন প্রথম শ্রেণীর 
এম. এস-ি. 'ডগ্রধারীরও এই দশা হইয়াছে। চানদেশেও এইর্প ভ্রান্ত ধারণার 
পাঁরণাম শোচনীয় হইয়াছে। একজন চিন্তাশীল লেখক কর্তৃক লিখিত চাঁন 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে 'কিয়দংশ 'ননম্নে উদ্ধৃত কাঁরতেছি। এ ?বষয়ে আমাদের 
দেশের সঙ্গে চীনের অবস্থার আশ্চর্য সাদৃশ্য দ্ষ্ট হইবে। 

প্রণালী উপাঁনবেশ (স্টেটস্ সেট্লমেন্ট) এবং তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে 
চীনারা ব্যবসায়ে নহে, পণ্য উৎপাদনেও প্রাধান্য লাভ করয়াছে। টিন শিল্পের 
কথাই ধরা যাক। এইসব স্থানে 'নার্দন্ট আইনকান্দূন আছে, করের হারও অত্যধিক 
নয়; এবং মামলা মোকর্দমা নিষ্পাত্তরও সুব্যবস্থা আছে। এরুপ ক্ষেত্রে চীনারা 
ব্যবসায়ে এবং পণ্য উৎপাদনে অন্য সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে । 

“তৎসত্বেও একথা স্মরণ রাখতে হইবে যে, বিদেশে এই সমস্ত স্থানে যে সমস্ত 
চশনা সাফল্য লাভ কাঁরয়াছে, তাহারা খুব দাঁরদ্র অবস্থায় গিয়াছিল। এমন কি 
প্রথমতঃ কুলির কাজ করিতেও গিয়াছিল। তারপর নিজেদের যোগ্যতা বলে তাহারা 
উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। এই সব স্থানে তাহাদের অসংখ্য জাতি- 
কুটুম্বের কবল হইতে তাহারা অনেকটা মুক্ত ; সৃতরাং সহজে টাকা খাটাইতে পারে। 
শীঘ্রই কিছু অর্থ সণয় কারয়া ছোটখাট ঠিকা কাজ নেয়। তাহারা তাহাদের অধীনস্থ 
লোকদের ঘাঁনষ্ঠ সংন্রবে থাঁকয়া বুঝিতে পারে, কাহারা যোগ্য ফোরম্যান, কাহাদের 
উপর বেশ দায়িত্ব দেওয়া যায়, কাহারা কাজ করিতে ভয় পায়, কাহাদের সাহস বেশী 
ইত্যাঁদ। এইভাবে গোড়া হইতে কাজ কাঁরতে কাঁরতে তাহারা তাহাদের ব্যবসা 
গাঁড়য়া তোলে । হয়ত তাহারা ইংরাজী বা ডাচ ভাষাও কিছ কিছ 'শাখয়া ফেলে 
এবং তাহার দ্বারা ব্যবসায়ের স্াবধা হয়। এইভাবে স্দীর্ঘ কালের চেম্টা ও 
অধ্যবসায়ের দ্বারা তাহারা ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী এমন কতকগুলি 'বাঁধ- 
ব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলে, যাহার ফলে কোন নির্বাচিত প্রোসিডেন্ট বা ম্যানেজার 
সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা কারতে পারে ।” (বেকার 8৪ ১৭১৯-৮০ পৃ) 

“না মৃূলধনীরা সাংহাই, ্যাপ্টন প্রভূত স্থানে যে সমস্ত কারখানা স্থাপন 
কাঁরয়াছে, সেগুলির সঙ্গে পূর্বোন্ত ব্যবসায় প্রীতষ্ঠানগালর বিস্তর প্রভেদ। এই 
সমস্ত মূলধনশীরা তাহাদের ছেলেদের 'বিদেশে শিক্ষার্থ প্রেরণ করে। ছেলেরা 
সেখানে ব্যবসা পরিচালনা প্রণালী ও িজ্পাঁবদ্যা শিক্ষা করে। তাহারা স্পন্ট 
দোঁখিতে পায়, চীন হইতে যথেষ্ট পাঁরমাণে কাঁচা মাল বদেশে রপ্তাঁন করা এবং 
শীবদেশ হইতে 'শল্পজাতরূপে এগ্যীল আমদানি করার মত অস্বাভাবিক ব্যাপার আর 
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িছ্ হইতে পারে না। তাহারা বাঁঝতে পারে যে, বিদেশী শুজ্ক এবং বিদেশী 
শ্রমকদের আতরিন্ত মজুরি বাদ দয়া যাঁদ মাল রপ্তানির খরচা বাঁচানো যায়, তবে 
যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। পিতাকে এইসব কথা তাহারা সহজেই বুঝাইয়া দেয়। 
তাহারা এ কথাও বলে যে, তাহারা ব্যবসায় জানে । তাহারা ক হীর্জীনয়ারং "বিদ্যায় 
গ্রাজুয়েট হয় নাইঃ দুই বৎসর ফ্যান্্ররীতে কাজ করে নাই? পিতা সন্তুষ্ট হইয়া 
কারখানা স্থাপন করিবার জন্য মূলধন দেন। কারখানা তোরর কাজ আরম্ভ হয়। 
ঠিকাদারদের লইয়া গোলমাল হয়, কাজে বিলম্ব হয়, ভাল কাজ হয় না এবং সেরূপ 
অবস্থায় কাজ অগ্রাহ্য করিলে ঠিকাদারেরা ধর্মঘট কাঁরয়া কাজ বন্ধ করে। কারখানা 
তৈরি করিতে বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশী পড়ে, এরুপ প্রায়ই ঘঁটয়া থাকে। 
পতা ীবরন্ত হইয়া উঠেন। তব তান কারখানা তোর শেষ কাঁরতে আরও টাকা 
দেন। কারখানা তোর হইলে, আসল কাজ আরম্ভ হয়। তখন কলকব্জার গোল- 
যোগ ঘটিতে থাকে, নৃতন কলকব্জায় প্রথম প্রথম এমন একঠু-আধটু গোলযোগ 
হয়ই। লোকে নানা কথা বাঁলতে থাকে। কাজ চালাইবার জন্য যথেম্ট মূলধন 
পাওয়া যায় না। চীনা কারখানাগুলিতে মূলধন সম্বন্ধে বরাদ্দ প্রায়ই খুব কম 
কাঁরয়া ধরা হয়। আমোঁরকা অপেক্ষা চনে মূলধন উঠিয়া আসতে দেরী লাগে, 
আদায় হইতে 'বিলম্ব হয়। বকেয়া বাকী আদায় হওয়াও বেশী কঠিন। ইহার 
উপরে, ফোরম্যানদের মধ্যে বিবাদের ফলে যাঁদ ধর্মঘট হয়, তবে এইসব অনাঁভজ্ঞ 
তরুণ কর্মাধ্যক্ষেরা নিশ্চয়ই কাজ ছাড়িয়া দিবে। তাহাদের "মূখ দেখানো ভার' 
হইয়া পড়ে, তাহাদের পাঁরবারেরও সেই অবস্থা । তাহাদের অন্য নানা সুযোগ 
আছে। তাহারা সরকারী কাজের জন্য চেম্টা করতে থাকে । আর একটা পাঁরত্যন্ত 
শুন্য কারখানার সংখ্যা বাদ্ধ হয়। 

“কন্তু যাঁদ এইসব যুবক িঃসম্বল অবস্থায় কাজ আরম্ভ করিয়া কারখানা 
স্থাপন করিত, নিজের উপার্জত এবং আতিকম্টে সত অর্থ ব্যবসায়ে খাটাইত, 
মালমসলা, ঠিকাদার, মজুর প্রভৃতির সম্বন্ধে যাঁদ তাহাদের বহু বৎসরের প্রত্যক্ষ 
আঁভজ্ঞতা থাঁকিত, তাহা হইলে তাহাদের কাজে অস্যবিধা ও গোলযোগ কম ঘাঁটত, 
ব্যবসায়ের উপরও তাহাদের এমন প্রাণের মায়া জাঁন্মত যে, উহাকে রক্ষা কারবার 
জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার, সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন কাঁরতে ব্রাট করিত না। 
প্রথম আঘাতেই বিচলিত হইয়া দাঁয়িত্বজ্ঞানহঈনের মত কাজ ছাঁড়য়া পলাইত না। 
প্রায় প্রত্যেক বড় বড় ব্যবসায়েই একটা দুর্ধোগের সময় আসে ; তাহা আতিক্রম 
কাঁরতে পাঁরিলে, সাফল্য অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু ইহার জন্য যে ধৈর্য ও সাঁহফ্ণতা 
আবশ্যক, তাহা বর্তমান যুগের শিক্ষিত চীনা যুবকদের মধ্যে নাই। আমি পুনর্বার 
বালতে চাই, শিক্ষিত ও পন্ডিত চান শক গাঁড় তুলিতে পারে নাই” (বেকার £ 
১৯৮০--৮২ পৃ) 

শাক্ষিত কৃতাবদ্য ব্যান্তরা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া কিরুপে অকৃতকার্য হয়, তাহার 
কয়েকাঁট দ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি । জার্মানী ও আমোরকাতে শাক্ষিতু 
বিজ্ঞানে কৃতাদ্য ঘপ-এইচ. ডি) কয়েকজন ভারতী ছাত্রকে আম জানি। তাহারা 



২২ আত্মচারত 

এসব দেশে রাসায়নিক এবং বৈদ্যতিক কারখানায় শিক্ষানাবিস হইয়া প্রবেশ করিবার 
সুযোগ পাইয়াছিল। দেশে ফারিয়া তাহারা এসব বিদেশ ফার্মের 'ভ্রাম্যমাণ' 
ক্যান্ভাসার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 

(২) প্ট্রীস্ট” ও “ডাম্পিং, 

ইউরোপ ও আমোরকাতে শিজ্পপাঁতরা প্রচুর পাঁরমাণে পণ্য উৎপাদন করে। এক 
একটা কারখানায় দৈনিক যে পাঁরমাণে পণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত 
হইতে হয়। দুনিয়ার বাজার তাহাদের করতলগত, সুতরাং এরূপ বিরাট আকারে 
পণ্য উৎপাদন করা তাহাদের পক্ষে পোষায়। সুয়েজ খাল তোর ও স্টাীমারের 
প্রচলন হওয়ায় তাহারা পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত পর্য্ত সহজে মাল রপ্তানি কাঁরতে 
পারে। তাহারা লোকসান 'দিয়াও কম দামে মাল বিক্রয় করিয়া প্রাতিদ্বন্ী দেশীয় 
শজ্পকে 'পিষিয়া মারতে পারে ।(২) 

দৃভ্টান্তস্বরৃ্প সাবান শিল্পের কথা ধরা যাক্। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার 
দরুন আমার কিছু আঁভজ্ঞতা আছে। সাবানের একটা প্রধান উপাদান 'আ্যালকালি 
ণবদেশ হইতে আমদান কাঁরতে হয়। তেলের বাজারেও দরের ওঠানামা প্রায়ই হয়। 
এই দরের ওঠানামা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা চাই এবং সযোগমত যথেম্ট পাঁরমাণে 
কাঁচা মাল 'কাঁনয়া মজ্ত রাখা চাই। তাহা হইলে, হাতে কোন কন্ট্রান্ট পাইলে 
মাল যোগাইয়া লোকসান পড়ে না। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ী যখন বিদেশী 
ব্যবসায়শর সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য কঠোর প্রাতযোঁগতা কাঁরতেছে, সেই সময়ে উত্ত 
বিদেশী ব্যবসায়ী সস্তায় জানস যোগ্াইয়া দেশীয় প্রাতদ্বন্কীকে 'পাঁষয়া মারতে 
পারে। বস্তৃতঃ, এ যেন ঠিক বামন ও দৈত্যের মধ্যে লড়াই । 

'ইম্পারয়াল রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, সম্বন্ধে নিম্নে যে দুইটি বিবরণ উদ্ধৃত 
হইল, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানা যাইবে। ” 

“বর্তমান যুগে লোক যে ব্যয়বহুল ও বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করে, তাহা 
বর্তমান যুগের কার্যপ্রণালী ও আঁভজ্ঞতার দ্বারাই সম্ভবপর হয়। রসায়ন শিল্পের 
এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা িল্পসমবায় (810918910780101) সম্পক্শয় 
সমস্যার উপর যথেন্ট আলোকপাত করিতে পারে । রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালীর 

দ্রুত পারবর্তন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ন্রিশ বংসর পূর্বে এই শিল্পের 
অবস্থা কিরূপ 'ছিল এবং এখন কিরৃপ হইয়াছে, তাহা তুলনা কারলেই বুঝা যাইবে। 

তাঁহাঁদগকে ানজেদের শল্পজাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞাঁনক জগতের আধুঁনকতম সংবাদ 
রাঁখতে হইবে। তাঁহাদের এমন সব স্শাক্ষত লোক রাখা প্রয়োজন, যাহারা 

(২) 'বিদেশ হইতে সস্তায় পণ্য আমদানি বন্ধ কারবার জন্য এবং িলাসদ্রব্যের বাণিজ্য 
নিয়ন্্শ কারবার জন্য আইন কারিবার ক্ষমতা প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর রাম্ট্ররইে আছে। কিন্তু 
ভারতের পক্ষ হইতে এএরূপ কোন আইন করিবার প্রচেষ্টায় প্রবলভাবে বাধা দেওয়া হইয়াছে। 
আপ্টন ক্লোজ £ 1105 8৩৬০1 01 4519, 0. 104-5. | 



বংশ পাঁরচ্ছেদ ২৫৩ 

লেবরেটরীতে ক্ষদ্্রাকারে পরাঁক্ষাকার্য কাঁরতে পারেন। মাঝে মাঝে বৃহদাকারে 
পরাঁক্ষাকার্য চালাইবার জন্য তাঁহাঁদগকে প্রচুর অর্থ ব্যয় কাঁরতে হইবে। ৪1টি 
পরীক্ষার মধ্যে অন্ততঃ 'তিনাটও যদি সফল হয়, তবুও আশার কথা । এইর্প 
বৃহদাকারে পরণক্ষার ব্যাপার ব্যয়সাধ্য এবং যখন অনেকগুলি কর্মপ্রাতিষ্ঠান হাতে 
থাকে, তখনই এরূপ ভাবে কাজ করা সহজ । প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান স্বতন্মভাবে ও 
গোপনে কাজ কাঁরয়া সকলে 'মাঁলয়া যাহাতে চাঁহদার 'তিন গুণ বেশী মাল উৎপাদন 
না করে, সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হওয়া চাই। 'শিজ্পসমবায়, পরস্পর সংয্ন্ত 
কোম্পাঁন প্রভাত নৃতন ?জানস নয়। ১৮৯০ সালে বহ ক্ষুদ্র শিপ প্রাতজ্ঠানের 

করপোরেশানের” অভ্যুদয়ও দোঁখয়াছ ; ১৯০২ সালে এমন অনেক শিক্পপ্রাতিম্ঠান 
স্থাপিত হয়, যেগ্াল পবে একত্র করিয়া "দ ব্রুনার মন্ড গ্রুপ' গঠিত হইয়াছে। 
'নোবেল ইন্ভাস্ট্রিজ' নামক সুবৃহৎ প্রাতিষ্ঠান রূপে গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহাও 
আমরা দেখিয়াছি। সীসক এবং শ্বত সীসকের শিল্পে আমরা বহু 'শিল্প- 
ব্যবসায়ের সমবায় দেখিয়াছি। এই বাঁললেই যথেম্ট হইবে যে, যাঁহারা ২৫ বৎসর 
পূর্বে শিল্প-সমবায়ের কার্য আরম্ভ কারয়াছলেন, তাঁহারা এখনও উহা চালাইতে 
ইচ্ছুক। ইহার অনেক কারণ আছে। এস্থলে মাত্র একট কারণের উল্লেখ করিব। 
কোন একক প্রাতিম্ঠানের চেয়ে ?শিল্পসমবায়ের পক্ষে গবেষণা ও পরাঁক্ষাকার্য অনেক 
সহজ। 

“বাভন্ন ক্ষ ক্ষুদ্র কোম্পান তথ্য সংগ্রহ কারবে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা 
সাহায্য কারবে, এবং নবগাঠিত শিজ্পসমবায় কোম্পানি তাহাব 'বাঁনময়ে, আর্ক 
ব্যাপারে এবং কর্মপাঁরচালনা বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে সংযোগসূত্ররূপে কাজ করিবে। 
এইর্পে 'ব্রাটশ রাসায়ানক শিল্প সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অন্যান্য দেশের শঞ্পসমবায়ের 
সঙ্গে সমকক্ষভাবে কাজ করিতে পারিবে । প্রত্যেক শিল্প্রাতিম্ঠানকে স্বতন্ন্র্পে 
দুনিয়ার বাজারে প্রাতিযোঁগতা কাঁরতে হইবে না। একট শাল্তশালী সংপ্রাতম্ঠিত 
[শল্পসমবায়ের অন্তর্তুন্ত থাঁকয়া তাহারা অনেক স্ববধা ভোগ কাঁরতে পাঁরবে। 

বর্তমান কালে রাসায়ানক শিল্পের জন্য কলকব্জা যন্তাদ বসাইবার জন্য বহু 
মূলধনের প্রয়োজন। কোন বিশেষ শিল্প নির্মাণে দক্ষতা, মূলধনের সদ্ব্যবহার, 
নির্মাণপ্রণালীর উৎকর্ষ এই সমস্ত সাফল্যের পক্ষে অপাঁরহার্য। কেবল রাসায়নিক 
শিল্প নয়, আধুনিক সমস্ত শিল্পের পক্ষেই এ কথা খাটে। 

কোন ব্যবসা একচেটিয়া করিতে অথব কৃন্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি কাঁরতে চেস্টা করে 
না। যাহাতে ব্যবসায় লাভজনক হয় এবং মূলধন" ও শ্রমিক উভয়েই তাহার স্বাঁবধা 
ভোগ করে, বিভন্ন শিল্পকে বাজারের দরের হ্াস-বাদ্ধির উপর নির্ভর কাঁরতে না 
হয়,_তাহার প্রতিই এই সমবায়ের লক্ষ্য থাকে। সুদক্ষ পাঁরচালকের অধশনেও 
[বাভন্ন শিল্পকে যেসব ঝড়-ঝাপটা সহ্য কারতে হয়, শিষ্পসমবায় সে সমস্ত বিপঙ্গ 
হইতে অংশশদার ও শ্রামকাঁদগকে রক্ষা করে। 



২৫৪ আত্মচারত 

“যে শিজ্প-সমবায় গঠিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা রাসায়ানক শিল্পে ইংলশ্ড ও 
রাঁটিশ সাম্রাজ্য সর্বাগ্রগণ্য হইতে পারে। বলা বাহুলা, এই শিল্প জাতির আত্ম- 
রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং ইহার উপর অন্যান্য বহু শিল্পের প্রসার নিভ'র 
করে।” 00061001505 2100 [19050 1926. [১ 789-91, 

(৩) রাসায়নিক শিল্প উৎপাদন এবং বর্তমান ঘগের শিল্প 

দরাসায়ানক শিল্প উৎপাদন প্রণালশর উন্নাতর ফলে বর্তমান যুগের শিল্পে 
ষুূগান্তর উরপাস্থত হইয়াছে। হীম্পারয়াল কোমক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ 'লামটেডের 
লর্ড মেলচেট এবং তাঁহার সহকা্মগণ একথা খুব ভাল রূপেই বুঝেন। এই 
ব্যবসায় প্রাতষ্ঠানই কার্ধতঃ এখন ইংলণ্ড এবং 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আঁধকাংশ 
স্থানের রাসায়নক পণ্য উত্পাদন নিয়ন্ত্রিত কারতেছে। 'ন্রাটশ সাম্রাজ্যের বাঁহরে 
জার্মানী, আমেরিকা প্রভাত দেশেও এই কোম্পানি কারক্ষেত্র বিস্তৃত কারয়াছে। 
১৯২৬ সালে 'দ হাম্পারয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পাঁন গাঠিত হয়। 
প্রথমতঃ ইহার মধ্যে চারাট কোম্পানি 'ছিল-_ বুনার মণ্ড আযান্ড কোং, ইউনাইটেড 
আালকাঁল কোং, নোবেল ইন্ডাস্ট্রজ 'লামটেড এবং '্রাটশ ডাই-স্টাস্স 
কর্পোরেশান লামিটেড। 

“বর্তমানে এই সমবায় অল্ততঃপক্ষে ৭৫ট কোম্পাঁন নিয়ল্মণ কাঁরতেছে। ইহার 
যাদের রা গাগা রাজ রাত ভান রন গান 
মূলধন বন্টন করা হইয়াছে। 

“১৯২৮ সালে সমবায়ের লাভ হইয়াছিল ৬০ লক্ষ পাউন্ড ।৮ . 
কোন শিল্প-প্রবর্তকের সম্মুখে কি বিরাট বাধা-বপাঁত্ত উপ্পাস্থত হয়, ভারতে 

লোহা ও স্টলের কারখানার প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত জে. এন. টাটার জীবনে তাহার 
দৃষ্টান্ত দেখা যায়; তিনি এই বিরাট প্রচেষ্টার সাফল্য দেখিয়া যাইতে পারেন নাই 
বটে, কিন্তু তিনিই ইহার পাঁরকল্পনার কারণ, এবং ইহার উদ্যোগ আয়োজন কাঁরতে 
কঠোর পাঁরশ্রম করেন। এজন্য তাঁহার প্রায় ৪ই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সুদক্ষ 
বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় টাটা কারখানা স্থাপনের উপযোগা স্থান নির্বাচন করেন। 
এই স্থানের সন্নিকটেই লোহার খাঁন এবং কয়লা ও চুনাপাথরও ইহার নিকটে. 
পাওয়া যায়। 

তিনি ইংলন্ড ও জার্মানীতে স্থানীয় খাঁনজ লৌহ ও কয়লার নমূনা পরাক্ষা 
করান এবং জীবনের অপরাহ্রে ক্রেশ স্বীকার করিয়া জার্মানী ও আমেরিকাতে গিয়া 
তথাকার লোহা ও ইস্পাত 'শজ্প সম্বন্ধে দবশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। 
টাটার পরবার্তগণ এই স্কীম কার্যে পাঁরণত কারবার জন্য কি কাঁরয়াছিলেন, তাহার 
বিদ্ভূত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯০৮ 
সালে সাকৃচতে কারখানা 'নর্মীণকার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ সালের ২রা 
ম্ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এঁ কারখানাতে লৌহ তোর হয়। য্ম্ধের সময়ে টাটার কারখানা 
দেশ ও গবর্নমেন্টের জন্য খুব কাজ কীরয়াছলেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন বাহির 
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হইতে কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানি যখন বন্ধ হয়, তখন স্বদেশী শিষ্প 
প্রতিষ্ঠান সে অভাব কিরূপে পূরণ কাঁরতে পারে। | 

কিনতু হৃম্ঘ শেষ হওয়া মান জান ও বেলাঁজয়ম ভারতের বাজার সস্তা ঘরের 
ইস্পাতে ছাইয়া ফেলিল। টাটার কারখানার ইস্পাত উহার সঙ্গে প্রাতিযোঁগতা 
নজর কোম্পানির আস্তত্ব রক্ষা করিবার জন্য আমদানী ইস্পাতের 
উপর শুল্ক বসাইতে হইল। ইহার মধ্য হইতে প্রায় ১ই কোট টাকা দুই বৎসরে 
টাটার কারখানার সাহায্যার্থে দেওয়া হইয়াছে । ইহার অর্থ, টাটার লোহা ও করোগেট 
টিনের জন্য প্রত্যেক দারদ্র করদাতাকে শতকরা ১২ই টাকা আতিরিস্ত দিতে 

হইতেছে 16৩) 
টাটার লোহার কারখানা, তাহাদের বিপুল মূলধন, যথেম্ট প্রাকীতিক সুবিধা, 

সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞগণ সত্তেও যাঁদ গবরনমমেণ্টের সাহায্য ব্যতশত বাজারে প্রতি- 
যোগিতা কাঁরতে অক্ষম হয়, তবে ভারতের অন্যান্য স্বদেশী শিল্প প্রাতম্ঠানের 
অবস্থা কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 

(8) বিশেষজ্ছের জ্ঞান বনাম ব্যবসা ১ 

কিন্তু ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যার উন্নাতির পথে গুরুতর বাধা- অন্য 
প্রকারের। আমাদের জাতীয় চারন্রে, বিশেষতঃ বাঙালীদের চারন্রে শিক্প ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হইবার আনচ্ছা মজ্জাগত। ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতে ধাতুশিল্প, রঞ্জনবিদ্যা 
প্রভৃতি সংসৃস্ট রাসায়নিক প্রণালী, বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক তত্বসমূহ জ্ঞাত 
হইবার বহু পূর্বেই অভিজ্ঞতাবলে আবিম্কত হইয়াছিল। মতপ্রণীত শহন্দু 
রসায়নের ইতিহাস" গ্রন্থে আম ইহার কতকগ্দাল প্রধান প্রধান দন্টাল্ত 'দয়াছি। 
ইস্পাত-নির্মাণ শিল্প ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রাসদ্ধ ডামাস্কাসের ইস্পাত 
এই প্রণালশতেই তৈরি হয়। ভারতে প্রায় হাজার বৎসধ় ধরিয়া এই শিল্প এক 
ভাবেই 'ছিল এবং কিছদাদন পূর্বে পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে প্রাতযোঁগিতায় ইহা লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে ।0৪) 

(৩) ইহা ৪1৫ বংসর পূর্বে লাখিত। পরবর্তী সময়ে, 'ইম্পারয়াল প্রেফারেল্স' বা সাম্রাজ্য 
বাণিজ্য-শুজ্কের নর্শীত অনুসারে টাটার কারখানা বংসরে ৮০ লক্ষ টাকা বা তাহারও বেশখ 
'রয়াল্ট' পাইতেছে। 
68) শীদল্লীর স্তম্ভ যে লৌহ জ্বারা নির্মিত, স্যার রবার্ট হ্যাডুফিলড তাঁহার কারখানায় 
উহা বৈজ্ঞানিক ভাবে পরাক্ষা করেন। এই স্তম্ভ এক হাজার বৎসর পূবে নির্মিত হইয়াছিল 
বালয়া প্রাসদ্ধ। , স্যার রবার্ট বলেন, পরাঁক্ষা কাঁরয়া দেখা গিয়াছে যে, এই লৌহ আঁত আশ্চর্য 
রকমের বস্তু। ইহাতে এমন কোন বিশেষ গ্রুপ নিশ্চয়ই ছিল, যাহার ফলে এই এক হাজার বংসর 
ইহা টাকিয়া আছে, কোনরূপ মরিচা পড়ে নাই; বর্তমান যুগে যে সমস্ত লৌইহ প্রস্তৃত হয়, তাহা 
অপেক্ষা উহা শ্রেম্ত। 

“্র্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ধাতু ?শলপ জম্বন্ধে প্রভূত উন্নতি হইলেও, দল্লগর স্তম্ভের লৌহ 
এখনকার কারখানায় প্রস্তুত লৌহ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেম্ঠ। তিনি বৈজ্ঞানিকের দাঁয়ত্বজ্ঞান 
লইয়াই এই কথা বাঁলিয়াছেন। ধাতু শিল্পের কতকগ্দাল গড় রহস্য লঃপ্ত হইয়াছে ।” (মৃতপ্রণীত 
71815 ০1 1000617) 00106170151. ) 

এই স্তম্ভ সম্বন্ধে রস্কো ও শোলেমার তাঁহাদের রসায়ন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ 



২৫৬ ্ আত্মচারত . 

ইউরোপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিল্পকার্ষে নিয়োজিত হইবার জন্য ধাতু শিল্পে 
আশ্চর্য রকমের উন্নতি হইয়াছে। 

বতমানে 'বেসেমারের' প্রদালীতে এক এক বারে ২০ টন্ ইস্পাত উৎপন্ন হয়। 
প্রায় প্রত্যহ নূতন নূতন উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। ক্লোমিয়াম, টাংস্টেন 
এবং ভ্যানাডয়াম ইস্পাতের সঙ্গে 'মাশ্রত কারবার ফলে কামান ও মোটরকার 'নর্মাণ 
সম্পর্কে ইস্পাত শিল্পে যুগান্তর হইয়াছে। গে-লুসাক, গ্লোভার্স টাওয়ার্স এবং 
“কনট্যান্ট' প্রণালী আঁবম্কৃত হওয়ার ফলে সালাফউাঁরক আ্যাঁসিড উৎপাদনের পাঁরমাণ 
বহু গুণে বাড়িয়া গ্িয়াছে। 

বর্তমান রবার শিল্পের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। টায়ার নির্মাণ প্রভৃতি 
কার্যে রবারের চাঁহদা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবারের উৎপাদনের পাঁরমাণও বাঁড়য়া 
গিয়াছে । কাঁচামাল হইতে 'ভাল্কানাইজ্ড' রবার প্রস্তুত কাঁরতে নানাবধ রাসায়ানক 
প্রণালী অবলম্বন কারতে হয়। জার্মানীর রংয়ের কারখানাসমূহের ,কথা উল্লেখ 
করা বাহদল্য মাত্র। ইহার একটি কারখানাতে ২৫০ শতেরও আঁখধিক রাসায়ানক 
নযুন্ত' আছেন। আঁম 'িছুদন পূর্বে (১৯২৬) ভার্মস্টাডে মার্কের কারখানা 
দেখিয়া আঁসয়াছি। এ কারখানার বিরাট কার্য দেখিয়া আম স্তাম্ভত হইয়া- 
ছিলাম। কিন্তু গবেষণা বিভাগ দেখিয়াই আম বেশী মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এখানে 
প্রীসদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ কেবল যে নৃতন নৃতন ওষধ তৈরি কাঁরতেছেন, তাহা নহে, 
তাহার ফলাফলও পরাঁক্ষা কাঁরতেছেন। 

আমেরিকা, ইংলন্ড ও ইউরোপের বৈদ্যাতিক কারখানাগ্াীলর কথাও উল্লেখ- 
যোগ্য। বার্ধক যে সমস্ত যন্দপাতি ও বৈদন্যতিক দ্রব্যাদি তাহারা তৈরি করে, 
তাহার মূল্য কয়েক শত কোটি টাকার কম হইবে না। এখানেও, বর্তমান শিজ্প- 
88505055945 
হইয়াছে। 

লর্ড মেলচেট আন্তাঁরক 'বশবাস কাঁরতেন চিন রা দয 
আর্ক ও ল্পসম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান কাঁরবেন।” 
রা আরা পারার জাগো িগারিানযার করি এ 

প্রয়োজন আছে ।......সমস্ত ব্যবসায়েই বৈজ্ঞাঁনক প্রণালীর প্রবর্তন কাঁরতে হইবে।” 
“গ্রেট 'ব্রটেনের 'বশ্বাবদ্যালয়সমূহে বৈজ্ঞানক গবেষণায় উৎসাহ দিতে হইবে এবং 
এ উপায়ে যে সমস্ত শাক্ষত যুবক তোর হইবে, তাহারা দেশের শিল্পোল্লতিতে 
সহায়তা কাঁরবে”_ লর্ড মেলচেট এই নীতির সমর্থক ছিলেন।_ 300008] ০£ 
(750)091 5008615, 1931. 

লর্ড মেলচেটের মন্তব্য ইউরোপ ও আমোরকার শিল্প-ব্যবসায়গুলির সম্বন্ধে 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উহাদের আধকাংশ প্রায় দুই শত বৎসর হইল প্রাতিষ্ঠত 

“্বততমান যুগে আমাদের বৈজ্ঞানক কারখানার বাম্পীয় শান্ত দ্বারা চালিত বড় বড় হাতুড়ি ও 
রোলার দ্বারাও এর্প প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড তোর করা কঠিন। 'হন্দুরা হাতে কাজ কাঁরয়া 
করূপে এরূপ [বিশাল লৌহাপন্ড তোর কাঁরয়াছেন, তাহা আমরা বুঝতে অক্ষম ।» 
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পারা রা রানার? রা দারদা বরা লা 
বর্তমান রং শিল্পের জন্য এরুপ বৈজ্ঞাঁনকের কাজ অপরিহার্য। 

আধানক রাসায়ানক শিল্প, ধাতুশজ্প, অথবা বৈদ্যাতক কারখানাকে জগতের 
বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, সূতরাং নিজেদের আস্তত্ব রক্ষার 
জন্য তাহাদিগকে সুদক্ষ বৈজ্ঞাঁনক 'বিশেষজ্ঞদের কাজে নিযুস্ত কাঁরতে হয়। ইহার 
অর্থ এরুপ নহে যে মালিকদের নিজেই বৈজ্ঞানিক হইতে হইবে। তবে বর্তমান 
যুগে যে সেকেলে প্রণাল'ীতে আর কাজ চলিতে পারে না, একথা বুঝবার মত বুদ্ধি 
ও দূরদার্শতা তাঁহাদের থাকা চাই এবং আধুনিকতম উন্নত বৈজ্ঞাঁনক প্রণালনর 
সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। আ্যানভ্র কানেগী, জে. 
এন. টাটা, লর্ড লেভারাহউলম্, এবং স্বরূশ্পচাঁদ্ হনকুমচাঁদ ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ 
কাঁরয়াছেন, কেননা তাঁহারা প্রথম হইতেই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লইবার প্রয়োজনীয়তা 
উপলাব্ধি কাঁরয়াছলেন। কিন্তু বর্তমান কালে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার কাজে 
[বিশেষজ্ঞেরা সামান্য অংশই গ্রহণ কারয়া থাকেন। আম প্রাসদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী 
পিয়ারপন্ট মরগ্যানের উত্তি পূর্বেই উদ্ধৃত কারয়াঁছ। তান বলেন,_ 

“আম যে কোন াবশেষজ্ঞকে ২৫০ ডলার মূল্যে কার্যে 'নযুস্ত কাঁরতে পার, 
এবং তাহার প্রদত্ত তথ্য হইতে ২৫০ হাজার ডলার উপার্জন কাঁরতে পাঁর। কিন্তু 
এ বিশেষজ্ঞ আমাকে 'নযুস্ত কাঁরয়া অর্থ উপার্জন কাঁরতে পারে না।” : 

কলিকাতার নিকট একমান্র বৈজ্ঞানিক ইস্পাত শিল্পের কারখানা স্যার স্বরূপ- 
চাঁদ হকুমচাঁদের উৎসাহ ও ব্দ্ধকৌশলে প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে । স্যার হ-কুমচাঁদের 
কোন বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞান নাই। 'তাঁন একজন বড় ব্যবসায়ী এবং তিনি বিশেষজ্ঞদের 
কাজে লাগাইয়াছেন। তিনি কারখানা আরম্ভ করিবার পূর্বে রসায়নবিদ্যা বা 
বৈদন্যতিক ধাতুশিল্পের জ্ঞানলাভের জন্য অপেক্ষা করেন নাই। | 

আমি শা্লোটেনবার্গে বোর্লন) 76০10015011 770০1)5011019 (শিল্পে মহা- 

বিদ্যালয়) দেখিয়াছি, জুরিচ ও ম্যান্চেস্টারেও এরুপ প্রাতষ্ঠান দেখিয়াছ। সুতরাং 
এই শ্রেণীর প্রাতচ্ঠানকে লঘ্দ করিবার চেস্টা, আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে ; কিন্তু 
আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, শিল্প প্রস্তুত প্রণালীর মূলসত্রগুলির মান্র এইসব 
[শল্পাবদ্যালয়ে শেখা যায়। কিন্তু ?শজ্প উৎপাদনের যে কার্যকরী জ্ঞান__কিরূপে 
এমন শিল্পজাত উৎপন্ন করা যায়, যাহা জগতের বাজারে প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করা 
যাইতে পারে, সে আঁভজ্ঞতা কেবল শিল্প ব্যবসায়ের মধ্যে থাঁকিয়াই লাভ করা 
সম্ভবপর | 

সম্প্রতি বেঙ্গল কেমিক্যাল অন্পন্ড ফার্মাসউঁটক্যাল ওয়ার্সে ইহার একাঁট 
দৃষ্টান্ত আমি দৌঁখয়াছি। তাহাতে এই কথাই প্রমাঁণত হয় যে, টেকনোলাজক্যাল 
ইনস্টিটিউটে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা কারখানায় হাতেকলমে জ্ঞান লাভ করা আঁধকতর 
ফলপ্রদ। কিছাঁদন হইল, আমাদের একাঁট সালফিউারক আযাঁসভ তোঁরর যল্ম 
বসাইতে হয়। সাধারণতঃ ষল্তানর্মাতা কোন ইংরাজ শিজ্পণীকেই যল্্ট বসাইব্যার 
জন্য ডাকা হইত এবং 'তাঁন কোন. বিশেষজ্ঞকে এঁ উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিতেন। 

৯৭. 
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টিশেষজঞকে অনেক টাক পানি, পাহের এবং হোটেলের যা [দত হইত। ১৫ 
বংসর পূর্বে আমরা একজন যুবককে কারখানার কাজে নিষন্ত কাঁর। তান তখন 
কেবল জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের হীর্জনিয়ারং বভাগে 'জ্যানয়র কোর্সে শিক্ষালাভ 
কারয়াছিলেন। রাসায়ানক ইঞ্জীনয়ারংএর সংস্পর্শে থাকার দরুন, আমাদের 
ব্যবসায়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতাও বাঁদ্ধ পাইয়াছল। 
তাঁহার নিজের বিভাগে তিনি বিশেষর্পে দক্ষতা লাভ করেন। আমরা বিনা দ্বিধায় 
তাঁহার হস্তে নূতন আযসিড প্ল্যাশ্ট তৈরির ভার ন্যস্ত করিলাম। যন্ত্রনির্মাতা ফে 
প্ল্যান ও বিস্তৃত বিবরণ 'দিয়াছিলেন, তান বিশেষ যত্র সহকারে তাহার তাৎপর্ধ 
বাঁঝয়া লইয়াছিলেন। এই কার্যে কৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন কাঁরয়া তান আমাদের 
সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেন। যল্ননির্মাতা যে প্ল্যান দাঁখল করেন, তাহার মধ্যে 
কয়েকটি ন্রুটও তান প্রদর্শন করেন এবং সেগুলি যন্তীনর্মাতা নিজেও মানয়া 
লন। ভারতবর্ষে বোধহয় ইহাই অন্যতম বড় আঁসড তোরর কল। টেকনো- 
লাঁজক্যাল ইনস্টিটিউটে, ছান্রদের সালাঁফউাঁরক আাসিড প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবার 
জন্য কলের একাট ক্ষুদ্র নমুনা দেখানো হয়। এইভাবে প্রদর্শনীতে তাজমহলের 
নমুনাও দেখানো হয়। সেই তাজমহলের নমুনা দেখিয়া যেমন কেহ তাজমহল তোর 
কাঁরতে পারে না, তেমান ক্ষুদ্র একটি নমুনা দেখিয়া আাঁসড তোরর কলও কেহ 
বসাইতে পারে না। 

(৫) ব্যবসায়ে কলেজের গ্রাজ)য়েট 

আছে, তবে তাহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। তজ্জন্য তাহাকে ছান্রজীবনের অদ্ভুত 
ধারণাসমূহ' ত্যাগ কাঁরতে হইবে এবং নূতন কাঁরয়া শিক্ষানীবসূ হইয়া গোড়া হইতে 
কাজ আরম্ভ কারতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় সে তাহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে 
পারে। কার্নেগী বলেন,_ 

“পূর্বে আমাদের কলেজ ও িশ্বাবদ্যালয়ে যুবকেরা অল্প বয়সেই গ্রাজুয়েট 
হইত। আমরা এই নিয়মের পাঁরবর্তন করিয়াছ। এখন যুবকেরা বেশী বয়সে 

' গ্রাজুয়েট হইয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করে_অবশ্য তাহারা পূর্বেকার গ্রাজুয়েটদের 

মৃখ্য কর্মক্ষেত্রে সমস্ত শান্ত ও সময় দিয়া জ্ঞান ও আভজ্ঞতা লাভ করিতে চেস্টা না 
করে, তবে তাহারা যেসব যুবক, বিশ্বাবদ্যালয়ে, শিক্ষালাভ করে না, অথচ অল্প- 
নে যারে হতরা কাজে হাহাহা রিঠাহারিরা জরিনবা জোর বারের 
[বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

সা রা রা ৪ রজার 
পতিত হয়। এ ব্যবসায়ে চাকরির ব্যবস্থা স্মশ্ঞ্খালত, যোগ্যতা অনুসারে 
'প্লোমোশান' দেওয়া হয়। সুতরাং সেখানে, কাজ. নিতে, হইলে, সবানম্ন স্তরে 
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প্রবেশ করিতে হয়। তাহাকে গ্রোড়া হইতেই কাজ আরম্ভ কাঁরতে হয় এবং এই: 
নিয়ম তাহার নিজের পক্ষে ও অন্য সকলের পক্ষেই ভাল।_- 1175 18106 ০0? 
চ305110558, 100. 206-8. 

“মেধাবী গ্রাজুয়েট মেধাবী অশগ্রাজুয়েটের চেয়ে নিশ্চয়ই যোগ্যতায় শ্রেচ্ত। সে 
বেশী শিক্ষা পাইয়াছে এবং অন্য সমস্ত গুণ সমান হইলে, শিক্ষা দ্বারা নিশ্চয়ই 
যোগ্যতা বৃদ্ধি হইবে; দুইজন লোকের সাধারণ যোগ্যতা, কর্মশান্ত, আশা-আকাঙ্ক্ষা 
যাঁদ একই প্রকারের হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যে ব্যান্ত আঁধকতর উদার ও উচ্চাঙ্গের 
শিক্ষা লাভ কাঁরয়াছে, সে নিশ্চয়ই কর্মক্ষেত্রে বেশী সাবিধার আধকারী হইবে।” 
(0109 1271010119 01 17305110535), 

পরলোকগত লর্ড মেলচেটের (আলফ্রেড মন্ড) জীবনে ইহার সন্দর দৃজ্টান্ত 
দেখা 'গিয়াছে। লর্ড মেলচেউট একজন কৃতী ব্যবসায়ী ছিলেন। তান দুইটি 
রাটশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, ব্যারিস্টারও হইয়াছলেন। তাঁহার পিতা 
লাড়ুইগ মণ্ড একটি সুবৃহৎ আযালকাঁল কারখানার মালিক ছিলেন। লাড়ুইগ মণ্ডও 
জার্মানীর হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং কোলবে ও বুনসেনের 
নিকট রসায়নাবদ্যা অধ্যয়ন করেন। তানি তাঁহার বন্ধ; জন ট. ব্রুনারের অংশীদার- 
রূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। ব্রুনার মেসার্স হাচিন্সনের রাসায়ানক কারবারের 
কর্তা ছিলেন। 

কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে (১৯৩১৯) লিখিত হইয়াছে £__ 
+১৮৭৩--১৮৮১ সাল পযন্তি আট বৎসর ব্যবসায়াটকে নানা বিঘ্মবিপাত্তর 

মধ্যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; কেবল অংশীদার দুইজনের প্রাতিভা, দ্ঢ় 
সঙ্কল্প এবং অক্লান্ত পাঁরশ্রমের ফলেই লাভ হইয়াছিল । 
_. “এইরূপে জীবনের ষোল বৎসর কাল ধাঁরয়া তরুণ আলফ্রেড মন্ড তাঁহার 
চোখের সম্মুখে একট বৃহৎ ব্যবসায়কে গাঁড়য়া উঠিতে দৌখয়াঁছলেন, এবং 
বৈজ্ঞানিক কর্মশালার আবহাওয়ার মধ্যে তাঁন বাস কাঁরয়াঁছলেন।” 

ইউরোপ ও আমোরকাতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বিশবাবদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদের 
পক্ষে কিরূপ সীমাবদ্ধ, তাহা আম দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে, আবার ততোধিক 
বিপুল বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম কারতে হয়। সাধারণ ইউরোপাঁয় বা আমোরকান্ 
গ্রাজুয়েটের সাহস, কর্মোৎসাহ এবং সর্বপ্রকার বাধাবিঘ আতিক্রম কাঁরয়া জয়লাভের 
জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প আছে, কিন্তু ভারতীয় গ্রাজুয়েটদের চিত্রে এসব গুণ নাই। 
আমাদের রাসায়নিক কারখানায় প্রায় ৬০ জন বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট আছে। তাহারা 
তাহাদের দৈনান্দন 'নার্দস্ট কাজ বৈশ চালাইতে পারে। কিন্তু তাহারা 'নিজের 
চেষ্টায় বা কর্মপ্রেরণায় প্রায়ই কিছু কাঁরতে পারে না। 

বর্তমানে বাংলা দেশে আমাদের একট গুরুতর সমস্যা উপাস্থিত। বাঙালকে 
তাহার কাঁষজাত দ্ুব্য যথা পাট, শস্য, তৈল-বীজ, প্রভৃতি 'বিক্লয়ের জন্য অবাঙালণর 
উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ ঝঁরা 
কঠিন। কেননা, তাহা কাঁরতে হইলে তাহাঁদগকে ৰোঙালশকে) কেবল বে উচ্চাঙ্গের 



২৬০ আত্মচরিত 

বৈজ্ঞাঁনক ও শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ কাঁরতে হইবে, তাহা নহে; ব্যবসায় 
পারচালনার শেষ ক্ষমতাও, থাকা চাই এবং এই শৈষোস্ত গুটি দরর্ভাগ্যক্রমে 
বাঙালীদের চাঁরত্রে এখনও বিকাশ লাভ করে নাই। সে ব্যবসায় পত্তনের জন্য মূলধন 
সংগ্রহ কারতে পারে না, সে এখনও এমন কোন প্রাতষ্ঠাবান্ ব্যাঙ্ক স্থাপন কাঁরতে 
পারে নাই, যাহার নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লাভ করিতে পারে। বাংলার 
ণব*বাবিদ্যালয় ও শিজ্প বিদ্যালয়গদীল অসংখ্য গ্রাজুয়েট বা িগ্লোমাধারী সৃন্টি 
কাঁরতেছে। শিক্ষাব্যবসায়েও যথেস্ট লোকের ভিড়। সূতরাং 'শীক্ষত যুবকদের 
জীবিকা সমস্যা কিরে সমাধান করা যায়, সেই চন্তাই আমাদের পক্ষে গনরতর 
হইয়া উঠিয়াছে।৫৫) 

পৃরবোন্ত আলোচনা হইতে আমরা একটা স্স্পন্ট শিক্ষা লাভ কারে পারি। 
কোন 'নার্দন্ট কাজে বা চলতি কারবারে বিশ্বাবদ্যালয়ের 'শাক্ষত যুবকেরা অনেক 
সময় বেশ দক্ষতা দেখাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের ব্যবসায়বাদ্ধ আছে এবং নানা 
বাধাবিঘ্যের সঙ্গে সংগ্রাম কয়া স্বাঁয় চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছে, সেই শ্রেণীর 
লোকই কেবল কোন ব্যবসায় গাঁড়য়া তুলিতে পারে। 

বর্তমান. চন সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যান্তর মন্তব্য উদ্ধৃত 
কাঁরয়া আম অধ্যায়ের সূচনা কারয়াছ। আর একজন দূরদর্শী লেখকের সারগর্ভ' 
মন্তব্য উদ্ধৃত কাঁরয়া আম এই অধ্যায় শেষ কাঁরব। 

“একথা সত্য যে, চন এখনও কৃষিপ্রধান দেশ, ?িল্তু গত 'ন্রশ বৎসরের মধ্যে 
চাঁনে বহ; ব্যবসায় ও কলকারখানার কেন্দ্র গাঁড়য়া উঠিয়াছে এবং যেখানে এগ্বাল 
সুপ্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে যে চীনা ব্যবসায়ী ও শ্রামকেরা 
আধুনিক প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। চানারা পাশ্চাত্য শিল্পকৌশল 
প্রয়োগ কাঁরতে পারে। তাহারা কারখানা, রেলপথ, ব্যবসায়ীসজ্ঘ এবং সামাঁরক 
[িভাগ গাঁড়য়া তুলিতে পারে।” 9০০6: 13621106 : 77771760714? 0. 182. 

দেখা যাইতেছে, এই উভয় গ্রল্থকারেরই সূচিন্তিত অভিমত এই যে ব্যবসায় 
প্রাতজ্ঠা করতে হইলে ব্যবসায়ী ও শ্রামকদের সহযোগিতা চাই। তাহারা এমন 
সমস্ত বিশেষজ্ঞদের নিযুন্ত কাঁরবে, যাহারা পাশ্চাত্য শিল্পকৌশল কাজে লাগাইতে 
পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট বা শিল্পাঁবদ্যালয়ের 'িপ্লোমাধারীরা এই শ্রেণীর 
বিশেষজ্ঞ নহে। 

(৫) ১৯৩০ সালের ২৭শৈ অগস্ট তাঁরখে, বোম্বাই শহরে শিহ্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
উপলক্ষে, আম বালয়াছিলাম ; _১৬ বংসর পৃবে ডান রিভিউয়ের প্রবীণ সম্পাদক আমাকে 
দের ডর উপ দিয়াছুলেন। তাঁহার আঁ আঁভগ্রায় ছিল এই যে আমি বহু বৈজ্ঞানক "ডক্তরের, 
সৃষ্ট কারয়াছ। এখন আঁম হতভম্ভের ন্যায় দৌখতোঁছি যে, বংসরের পর বৎসর কেবল যে 
আমার লেবরেটরণ হইতেই অসংখ্য ন্তরের, সংষ্টি হইতেছে তাহা নহে, আমার পুরাতন ছাত্রেরা_ 
কলিকাতা, ঢাকা, এলাহাবাদ, লাহোর প্রীত বিশ্বাঁবদ্যালয়ের অধ্যাপক 'রূপে অসংখ্য “ড্র সৃষ্টি 
করিতেছেন। বস্তুতঃ যাঁদ আমার রাসায়ানক শিষ্য ও অনুশিষ্য “ক্টরদের একি তালিকা প্রস্তুত 
৮০০৯০ চি ০ বুশ দিল্তু তবু রাসায়ানক শিষ্প সম্বম্ধে আমরা 
স্ভায়তবাসীরা অসহায়!” ্ 



একবিংশ পরিচ্ছেদ 

দেশশয় শিজ্প প্রতিষ্ঠান 

বেঙ্গল কোমিক্যাল আযান্ড ফার্মাসউাঁটক্যাল ওয়ার্কসের উৎপান্ত.সম্বন্ধে বিস্তৃত 
1ববরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। আম এখন আরও কয়েকাঁট 'শিজ্প প্রাত্ঠানের 
ইাঁতহাস বিবৃত কারব। এগ্ুীলর সঙ্গেও আম ঘাঁনষ্ভাবে সংসৃষ্ট। এই দেশীয় 
শিল্প প্রাতিম্ঠানগুলিকে কিরূপ বাধাবিঘয ও অস্াবধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে 
হইয়াছে, তাহাও আম দেখাইতে চেষ্টা কারব। 

(১) কলিকাতা পটারশ ওয়াক্স্ ও তাহার ইতিহাস 

কাঁলকাতা পটার ওয়ার্কসের উৎপাত্ত ও ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯০১ 
সালে জনৈক ভদ্রলোক সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহলের মধ্যে মণ্গলহাট নামক 
স্থানে পোর্সলেন ও মৃৎনীশল্পের উপযোগী চীনামাঁটি আঁবচ্কার করেন। ইহার 
ফলে, কাসিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী, বৈকৃণ্ঠনাথ সেন এবং হেমেন্দ্রনাথ 
সেন একা প্রাইভেট কোম্পানি গঠন করেন। হেমেন্দ্রবাবু যখন কাঁলকাতায় আসিয়া 
হাইকোর্টে ওকালাতি ব্যবসায় সুর করেন, তখন কাঁলকাতাতেই কাঁলকাতা পটার 
ওয়ারক্সের কাজ আরম্ভ হয়। একটি পুকুরের ধারে কয়েকাট কুটাঁর লইয়া সামান্য 
আকারে ইহার পত্তন হয়। কয়েকজন কুম্ভকারকে এই কার্যে নিযুস্ত করা হয়। 

সেই সময়ে মৃৎ-শিজ্পে বিশেষজ্ঞ কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। শ্রীষ্যন্ত নারায়ণ- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্রলোক মৃৎ-শিজ্পের কাজ কিছ গছ জানিতেন, 
তিনিই নূতন 'শল্গপ প্রতিষ্ঠান চালাইবার ভার গ্রহণ করেন। নারায়ণবাবু অনেক- 
গুল চুল্লী নির্মাণ করেন এবং কৃষ্ণনগরের কয়েকজন কাঁরগরের সাহায্যে মাটির 
খেলনা ও পূতুল তোর কারতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা 
অভিজ্ঞতা ছল না, সুতরাং তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাজারে বিক্রয়ের উপযোগণ 
কোন জানিস তান তোর করতে পারেন নাই। এইরুপ নিষ্ফল পরীক্ষায় প্রায় 
২৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়। 

এই শিল্পের প্রধান কাঁচা মূল চানামাট। সেইজন্য কোম্পানির মালিকগণ 
পাহাড় অণ্চল হইতে প্রচুর পাঁরমাণ চীনামাটি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ ?দিলেন। 
এ উদ্দেশ্যে মঞ্গলহাটে যল্লপাতও বসানো হইল। ২০ অশ্বশান্ত বয়লারাট 
পাহাড়ের উপরে লইয়া যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে হীঞ্জন 
ও বয়লার বসানো হইল এবং প্রচুর পাঁরমাণে চীনামাঁটি তোরর ব্যবস্থা হইল। 
হীতপূর্বকে শ্রীফৃত সত্যসুন্দর দেবকে জাপানে পাঠানো হয়। 'তাঁন টোকিও এবং 
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কিওটোর 'শিল্পাবদ্যালয়ে মৃৎ-শিক্প শিক্ষা কাঁরয়া ১৯০৬ সালের আরম্ডে দেশে 
ফিরেন। তাঁহার উপরেই কাজের ভার দেওয়া হয়। 

তিনি কিছুকাল কাজ করেন। তখন দেখা গেল যে, ব্যবসায়টির ভাঁবষ্যং 

মালিকেরা স্থির করেন যে ব্যবসায় বাড়াইতে হইবে এবং আরও বেশী পাঁরমাণ 
পোর্সিলেনের দুব্য তৈরি কাঁরতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বেলেঘাটা রেলওয়ে স্টেশনের 
নিকটে ৪৫নং ট্যাংরা রোডে তিন একর জম ইজারা লওয়া হয়। এইস্থানে 
প্রয়োজনীয় কলকব্জা বসানো এবং কারখানাগ্হ নির্মিত হয়। চুল্লী তোর হইলে 
১৯০৭ সালে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু সুদক্ষ 
কারগর না থাকাতে কাজের কোন উন্নতি দেখা যায় না। জাপান হইতে দুইজন 
ভাল কারিগর আনিবার জন্য শ্রীৃত দেবকে জাপানে পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল 
যে, জাপানী কাঁরগরেরা এখানকার লোকদের কাজ শিখাইয়া যাইবে। ১৯০৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী কাঁরগরেরা এদেশে আসে এবং এক বংসর সন্তোষ- 
জনকভাবে কাজ করে। তারপর তাহাদের দেশে পাঠানো হয়। এই কারিগরদের 
বেতন, যাওয়া-আসার খরচ ইত্যাদ বাবত মালিকাঁদগকে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় 
কাঁরতে হয়। ব্যবসায়ে ক্রমে উন্নাত হইতে লাগিল এবং মালিকেরা আরও মূলধন, 
দিতে লাঁগলেন। 

কিন্তু বাজারে সস্তা জাপানী ও জার্মীন মাল আমদান হওয়ার দরদন, তাহাদের 
সঙ্জো প্রাতিযোগিতায় দেশী মাল চালানো কঠিন হইয়া উঁঠল। সুতরাং ১৯১৩ সালে 
ব্রীহত দেবকে আধূনিকতম পোর্সলেন ও মৃৎশিল্প প্রস্তৃতপ্রণাল "শিক্ষা কারবার 
জন্য জার্মানীতে প্রেরণ করা সমীচীন মনে হইল। এর্পও স্থির হইল যে, শ্রীমূত 
দেব উন্নত ধরনের কলকব্জা ব্লয় কারবেন এবং ইংলন্ড ও ইউরোপে 'বাবধ মৃৎ 
শিল্পের কারখানাও দেখিয়া আসিবেন। শ্রীফৃত দেব এদেশে প্রাপ্তব্য কাঁচা মালের 
নমূনা সঙ্গে লইয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের কয়েকটি লেবরেটরাঁ ও কারখানাতে 
এই দেশীয় কাঁচা মাল পোর্সলেন ও মৃত-ীশল্প 'নর্মাণের পক্ষে কতদূর উপযোগী, 
তাহা পরাঁক্ষা কাঁরয়া দেখেন। তিনি প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও উন্নত ধরনের চুল্লন 
তোঁরর জন্য মালমসলার অর্ডার দিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন কারলেন। এই সমস্ত 
পজনিস মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই এদেশে পেশছিয়াছল। জার্মান ড্রেসডেন 
মডেলের নূতন চুল্লাঁও 'নার্মত হইল। সমস্ত প্রয়োজনীয় কলকব্জা বসানো হইল, 
যে জাঁমর উপর কারখানা স্থাঁপত, মালকেরা তাহা ক্রয় কাঁরলেন এবং পর্ণো দ্যমে 
কাজ আরম্ভ হইল । 

১৯০৬ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত দশ বৎসরের 'িবরণশতে দেখা যায় ষে, 
৯,০২,৯৫২, টাকা মুল্যের জানিস উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং তন্মধ্যে ১৯২,৮২৭, 

প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় কারয়াছিলেন। ১৯১৬--১৭ সালের জন্য যে বাজেট 
প্রস্তুত হয়, তাহাতে ম্যানেজার 'মঃ দেব আরও কাজ বাড়াইবার প্রস্তাব করেন এবং 
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তদদশ্দেশ্যে ব্যয় 1নর্বাহের উদ্দেশ্যে আরও ২ই লক্ষ টাকা 'দবার জন্য মালিকাঁদগকে 
অনুরোধ করেন। কিন্তু মালিকেরা কতকটা নৈরাশ্য বোধ কাঁরতেছিলেন। তাঁহারা 
বহ? অর্থ ব্যয় কাঁরয়াও দীর্ঘকালের মধ্যে কোন ফল পান নাই। সুতরাং তাঁহারা 
ব্যবসায়াটকে লিমিটেড কোম্পানিতে পাঁরণত কারতে মনস্থ কাঁরলেন। এই 
উদ্দেশ্যে তাঁহারা একাঁট ইউরোপীয় কোম্পানির নিকট প্রস্তাব কাঁরলেন এবং উত্ত 
কোম্পানিও এ প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন। মিঃ এইচ. এন. সেন এবং ফার্মের 
টান যা দারা হালাররা রি কেরির আন উর 
পর্য্ত কিছুই স্থির হইল না। 

তারপর, ১৯১৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে, কলিকাতা পটারী ওয়ারকসের 
ব্যবসায়টিকে “বেঙ্গল পট্টারজ 'লামিটেড” এই নাম দিয়া দশ লক্ষ টাকা মূলধনসহ 
লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করা হইল । 

নৃতন কোম্পানি ড্রেসডেন টাইপের আরও িনাঁট চুল্লী বসাইবার প্রস্তাব 
কারলেন। তাঁহাদের আশা ছিল যে, ইহার ফলে ৪,২০,০০০ টাকা মূল্যের জিনিস 
উৎপন্ন হইবে। এইর্্পে ৮ লক্ষ টাকার আদায় মূলধনে বংসরে ১ লক্ষ ৬০ 
হাজার টাকা লাভ হইবে এবং কোম্পাঁন বংসরে শতকরা ২০ টাকা লভ্যাংশ 'দতে 
পাঁরিবেন। 

তদন্দসারে কোম্পানি নূতন চুল্লী ও যন্তপাঁত বসাইতে লাগ্রলেন, কারখানা 
বড় করা হইল। িল্তু যখন এই সমস্ত কাজ শেষ হইল, তখন দেখা গেল যে, কাজ 
চালাইবার মত মূলধন ীকছুই অবাঁশন্ট নাই। ১৯২০ হইতে ৯৯২৫ সাল পর্যন্ত 
কোম্পানিকে ভীষণ অর্থসগ্ক়ট ভোগ কাঁরতে হয়। কোম্পানির ম্যানোজং এজেন্টদের 
-ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুনাম ছিল। তাঁহারা যেরুপ বৃহৎ আকারে আড়ম্বরের সঙ্গে ব্যবসায় 
চালাইতে লাগলেন, যে কোন প্রথম শ্রেণীর ইউরোপণয় ফার্মের কাজের সঙ্গে উহার 
তুলনা করা যাইতে পারে। মিঃ দেবের উপরই পূর্ববংৎ সমস্ত কাজের-ভার ছিল। 
1তাঁন কেবল কারখানা এবং শিল্প উৎপাদনের দাঁয়ত্বই গ্রহণ করেন নাই, কোম্পানির 
সেক্রেটারীর কাজের ভারও তাঁহার উপরে ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ব্যবসায়াটর ভারই 
তাঁহার উপরে ছিল, বাঁলতে হইবে । “কিন্তু কঠোর পাঁরশ্রম কাঁরয়াও তিনি কোম্পানির 

লাভ দেখাইতে পারলেন না। নানা প্রাতকূল অবস্থা তাঁহার বিরদ্ধে কার্য 

কারতোছল। 

কোম্পানির দূর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ম্যানৌজং এজেন্টস মেসার্স পি. এন, দত্ত 

আ্ণ্ড কোম্পানির নানা কারণে আর্থক দ্গাত হইল এবং [ডরেকরগণ উত্ত 

কোম্পানর নিকট হইতে ম্যানৌজং এজেন্সি প্রত্যাহার করাই সমীচীন. মনে 

কাঁরলেন। তদনুসারে 'ডরেক্টরেরা নিজেরাই কার্যপাঁরচালনার দাঁয়স্ব গ্রহথ কাঁরলেন' 

মূল 'িরেক্রদের অনেকেই ইহলোক ত্যাগ কাঁরয়াাছলেন বা বোর্ড হইতে বিদায় 

গ্রহণ কাঁরয়াাছলেন। সুতরাং নূতন 'িরেক্টুরদের 'নর্বাচিত করা হইল। 

ব্যয় অত্যন্ত বেশ পাঁড়ত, এবং মাসিক যে আয় হইত তাহাতে প্রয়োজন 
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ব্য়াঁদ নির্বাহ করাই কঠিন হইত, লাভ তো দূরের কথা। 'ডিরেষ্টরদের মনে আশঙ্কা 
হইল, তাঁহারা দোঁখলেন সমস্ত ব্যবসায়ের ভার একই ব্যান্তর হাতে রাখা উঁচত নহে। 
ডিরেক্রেরা সমস্ত বিষয় তদন্ত করিবার জন্য একটি কাট নিষুস্ত কাঁরলেন। 
দীর্ঘকাল ধাঁরয়া তদন্ত চিল এবং কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান ডি. স. ব্যানাজ 
ধডরেক্টরদের নিকট রিপোর্ট দাঁখল কাঁরলেন। কোম্পানির কার্য পাঁরচালনা এবং 
শশক্পজাত উৎপাদনে যে সমস্ত ভ্রুটি ছিল, তাহা এই 1রপোর্টে প্রদার্শত হইয়াছিল । 
কোন দেশীয় শিল্প ব্যবসায় চালাইবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রধান বাধা এই যে, 

সমস্ত দেশীয় শিল্পকে বাজারে আমদানী বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রাতযোগতা 
কাঁরতে হয়। কেবলমান্র ভাবানুভূঁতির উপর একটা শিল্প গাঁড়য়া উঠিতে পারে না 
এবং এরুপ কখনই আশা করা যায় না যে--ভারতীয়দের প্রস্তুত 'শিল্পদ্রব্য কেবলমান্র 
স্বদেশ বলিয়াই আধক মূল্য দয়া লোকে চিরকাল কিনিতে থাঁকবে। তাহারা 
দেখিতেছে, এরুপ 'ীবদেশী দ্রব্য অনেক কম মূল্যে বাজারে পাওয়া যাইতেছে। 
£তরাং ভারতীয় 1শল্পাঁনর্মাতাকে তাহার খরচার 1দকে লক্ষ্য না রাখিয়া বাজার 

মূল্যে জানিস বিক্রয় কারতে হইবে । ইহার ফলে তাহাকে লোকসান 'দিয়াও ব্যবসায় 
চালাইতে হইবে। যতাঁদন পর্্ত সে আত কম খরচায় জিনিস 'বাক্র কাঁরয়া লাভ 
কারতে না. পারবে, ততাঁদন তাহাকে এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে থাকতে হইবে। 
ভারতীয় 'শল্পাঁনর্মাতাকে বৎসরের পর বংসর লোকসান দিয়া নিজেই বাজার তোর 
কাঁরয়া লইতে হইবে_এই কথাটা অংশীদারগণকে াবশেষভাবে মনে রাখতে হইবে। 
অংশনদারগণ যাঁদ দেখেন যে তাঁহাদের টাকা বহন বৎসর ধাঁরয়া ব্যবসায় পাঁড়য়া আছে, 
কোনই লাভ হইতেছে না, এবং সেজন্য তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের 
দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহাঁদগকে মনে রাখিতে হইবে যে শিল্প সম্বন্ধে 
ভারতের এখনও শৈশব অবস্থা এবং পাশ্চাত্যের দেশগল যাহা বহু শত বৎসরের 
চেষ্টায় সম্পন্ন কাঁরয়াছে, ভারত বর্তমানে তাহা করিতে পারে না। এই কারণেই 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর যে সব দেশীয় শিল্প ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার 
অনেকগ্ীলই উঠিয়া 'গিয়াছে। যে সামান্য কয়েকাঁট আছে, সেগুলকেও আতি কম্টে 
অস্তিত্ব রক্ষা কারতে হইতেছে । এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত কয়টি 
টিকিয়া থাকিবে, তাহা বলা যায় না। 'বদেশী িল্পানর্মতারা প্রভূত মূলধন 
খাটাইতেছে, সুতরাং তাহাদের উৎপাদনের খরচা যতদূর সম্ভব কম। ভারতকে 
শিজ্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে এখন সংগ্রাম কারতে হইতেছে। যাঁদ এদেশ 'শিল্পানর্মাতা 
উৎপাদনের ব্যয় যথাসম্ভব কম কাঁরয়া লাভ না দেখাইতে পারে, তবে 'বদেশ শিল্পের 
সঙ্গে প্রতিযোগতায় তাহারা টাকতে পারবে না। 

পূর্বোন্ত বিবরণ শ্রীফূত সেনের রিপোর্ট হইতে হুবহ গৃহীত। লেখক এখন 
ইহলোকে নাই, একথা স্মরণ কয়া মন দুঃখভারাকান্ত হইয়া উঠে। শ্রীহৃত সেন 
তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে আমার অনুরোধে এই বিবৃতি 'লিখিয়াছিলেন। 

উত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, কাঁসমবাজারের মণীন্দ্রল্দ্র নন্দ এবং হেমেন্দ্রনাথ 
সেন "এই শিশু শিল্পকে প্রায় ৩০ বংসর যাবৎ পোষণ কাঁরয়াছিলেন। ব্যবসায়ে 
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রা রানার এন. সেন এবং এইচ. এন. লন জাতের অই শতকরা 
৫০ ভাগ। 

এই কোম্পান এবং রর কো কোড এইসব 
কোম্পানির অংশঈদারগণ আমাকে প্রায়ই লভ্যাংশ না 'দিবার জন্য নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কাঁরয়া পত্র লিখেন।(১) কিন্তু পূর্বোন্ত বিবরণ হইতে পাঠকরা বুঝিতে পারবেন, 
ণশল্প প্রবর্তকদের পথে ক প্রবল বাধা-বপাত্ত ছিল। জাপানের জাতীয় গবর্নমেণ্ট 
নানা শিশু শিল্প প্রবর্তন ও এ গুলিকে রক্ষা কারবার জন্য যে সাহায্য করিয়াছিল, 
তাহাই এই সব প্রশ্নের সমুচিত উত্তর । 

“জাপানে নৃতন শিল্প প্রবর্তনের দাঁয়ত্ব গবনমেন্টই গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। যে 
সব স্থলে গবর্নমেন্ট প্রত্যক্ষ ভাবে কোন নূতন শিল্প প্রচেষ্টাকে মূলধন 'দিয়া 
সাহায্য করেন নাই, সে স্থলে তাঁহারা সংরক্ষণশু্ক অথবা বৃত্তি দ্বারা শিজ্প- 
নির্মাতাকে সাহায্য করিয়াছেন অথবা সরকার ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহাকে খণ দিয়াছেন।” 
4১1150 : 7৫092517 720010 2122 10517921275, 0. 103. 

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাপানের শিল্প ও বাঁণজ্যের প্রসারের দায়ত্ব 
১৮৭০ খন্ঃ হইতে ১৮৮৩ খুঃ পর্য্ত মোটের উপর গবর্নমেন্টই গ্রহণ কাঁরয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে গবর্মমেন্টই জাপানের প্রধান কারখানাগুীলর মাঁলক 'ছিলেন 
এবং তাঁহারাই এগ্ুরুীল পাঁরচালনা কাঁরতেন, কেননা আধ্াীনক ব্যবসা-বাঁণজ্য 
পাঁরচালনা বিষয়ে জাপানের লোকেরা অনাঁভজ্ঞ ছিল। জনসাধারণকে শিল্প ও 
অন্যান্য বিষয়ে 'শাঁক্ষিত কারবার জন্য গবর্নমেন্টকেই এইসব কারখানা স্থাপন করিয়া 
কাজ চালাইতে হইয়াছল। দম্টাল্তস্বরূপ বলা যায়__গবরন্মমেন্ট রেলওয়ে, কয়লার 
খনি এবং অন্যান্য খাঁন, পোতাশিজ্পের কারখানা, বয়নশিজ্পের কারখানা, সিল্কের 
কারখানা, তূলা, পশম প্রভাীতর বয়ন শিল্পের কারখানা, এবং কাচ ও কাগজের 
কারখানার মাঁলক 'ছিলেন। 

(৯) কোম্পানির জনৈক বড় অংশীদার তোঁহার অংশের মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা) একজন 
ইংরাজ ভদ্রলোক ডিরেক্টর বোডের জনৈক সদস্যকে 'লাখয়াছেন__“1” -_ আমাকে অনুগ্রহপূর্বক 

কোম্পাঁনর জন্য আপনাঁদগকে কিরূপ 'বপদের মধ্যে পাঁড়তে হইয়াছে এবং আপনারা 
[রুপে তাহার সম্মুখণন হইয়াছেন। আমরা, 'অংশখদারেরা দূর হইতে আপনাদের কৃতকার্ষের 
জন্য শনশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কাঁরব। আম নিজে আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ 1দতোঁছ। 
আপনারা যে শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ কারবেন, এই দঢ় বিশ্বাস আমার আছে। আমাদের বিশেষ 
সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনাকে পাইয়াঁছ। এমন আর একজন ব্যন্তও নাই বাহার বৃদ্ধি ও 
মহৎ উদ্দেশ্যের প্রাত আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। আপনারা যাঁদ ব্যবষায়ের অবস্থা ভাল না 
করিতে পারেন, তবে তাহা আশ্চর্যের বিষ হইবে। 

এই ইংরাজ অংশধদার সরকারধ কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর ব্যবসাযটির উল্লতর জন্য 
সমস্ত সময় ও শান্ত ব্যয় কারতেছেন। অ-ব্যবসায়শ হইলেও তিনি এই 'শিষ্পাঁটর সম্বন্ধে সমস্ত 
বিষয় শিক্ষা কাঁরয়াছেন। ইল ভাল অভি ভিতরে হইতে ৬ 
পর্যন্ত বিনা পারশ্রীমকে কাজ কারতেছেন। পটারণর ব্যবসায়াটকে সফল কাঁরয়া তোলাই তাঁহার 
একমান্র চন্তা। একজন অংশীদারের পক্ষে এরূপ 'নিঃস্বার্থভাবে কাজ কারবার দক্টান্ত দন 



২৬৬. আত্মচাঁনাত 

“মেইাঁজদের সংহাসন পুনঃপ্রাপ্তর পর তের বংসর অর্থাৎ ১৮৬৮--১৮৯০ 
খুীঃ এই সময়ের প্রথমার্ধে জাপানী শিল্পের শৈশবাবস্থায়, গবর্মমেন্টই উহার 
পাঁরচালক ছিলেন। ১৮৮৩ খ্ীষ্টাব্দের কোঠায় শিজ্প প্রাতষ্ঠানগাঁল ক্রমে গবর্ন 
মেন্ট বেসরকারী পরিচালকদের হাতে 'দিতে থাকেন; এঁ সময় প্রধান প্রধান 'শিঞ্প- 
গাল সরকারী পাঁরচালনাধীনে তাঁহাদেরই সাহায্যে পুষ্ট ছিল। এইরূপে সরকার? 
পরিচালনার স্থলে বেসরকারী কর্তৃত্বের প্রথা প্রবার্তত হইল। ১৮৯৪ খনীঃ অর্থাৎ 
চীন জাপান ষ্দ্ধের সময় পর্য্ত শিল্প-বাঁণজ্যে এই বেসরকারী কর্তৃত্ব ছিল। 
তারপরে ব্যাপক ভাবে দেশের শিল্পোন্নাতির জন্য আয়োজন হইতে থাকে ।” 
[09011215 : 17221451791 2712 27222 ০1 7277277. 

“প্রায় সকল দেশের গবরননমেন্টই বৃত্তি, সংরক্ষণ শতক অথবা সরকারণ ব্যাণ্ক 
হইতে খণ সাহাম্য "্বারা 'শল্পোন্নাততে উৎসাহ দিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। প্রত্যেক 
দেশেই অবাধ প্রতিযোগতার পাঁরবর্ডে, সরকারী বিধি ব্যবস্থা, শি্প নির্মাতাদের 
পরস্পরের সহযোগিতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেম্টার প্রথা ক্লমশঃ প্রবার্তিত হইয়াছে । 
অবাধ বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক থাকা সত্বেও গ্রেট 'ব্রিটেন পর্যন্ত অবস্থার. চাপে পাঁড়িয়া, 
এই সব নূতন প্রথা কিয় পাঁরমাণে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।”_ 4৯190 : 
14৫022777 721707% 2712 715 7900127725. 

জাপানে 'প্রন্প ইটো গবর্নমেন্টের পৃজ্ঞপোষকতায় বাধ্যতামূলকভাবে শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নাতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং হেমেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে বেঙ্গল পটারজ 
লীমটেভের বিশেষ ক্ষতি হইল। এই কোম্পাঁন যে প্রবল 'বিঘ্য-ীবপদের মধ্যে 
অশেষ ক্ষাত স্বীকার কাঁরয়াও, মাথা তৃিয়া থাকতে পাঁরয়াছে, সে কেবল শ্রীফূত 
দুরগ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ উদ্যম ও স্বার্থত্যাগের ফলে । সাত বংসর 

পূর্বে তান কোম্পাঁনর অন্যতম ভিরেক্ুর নির্বাচিত হন। সেই সময় হইতে তানি 
কোম্পানিকে রক্ষা কারবার জন্য অক্লান্তভাবে সময় ও শান্ত ব্যয় করিয়াছেন। শ্রীফৃত 
বন্দ্যোপাধ্যায় একট বড় আর কোম্পানির অংশীদার, তাঁহার প্রত্যেক 'মাঁনট ও 
ঘণ্টার মূল্য আছে। কিন্তু তৎসত্তেও তান 'নজের ব্যবসায়ের জন্য গুরূতর 
পাঁরশ্রম কারবার পরও প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা বেঙ্গল পটারিজ 'লামটেডের কাজকর্ম 
দেখেন, ছাাটর 'দিন তানি কোম্পানির 'হিসাবপন্র প্রভৃতি ভালরূপে পরাঁক্ষা করেন। 
1তাঁন হীতিহাসে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. উপাঁধধারী, িকন্তু তিনি মৃৎশিজপ সম্বন্ধে 
গ্রন্থাদি ভালরূপে অধ্যয়ন কাঁরয়াছেন এবং 'বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে সর্বদা আলোচনা ও 
পরামর্শের ফলে &ঁ শিল্পের ব্যবহারিক জ্ঞানও লাভ কাঁরয়াছেন। আম তাঁহাকে 
একাদিক্রমে ১২ ঘণ্টা কাজ কাঁরতে দৌঁখয়াছি। কোম্পাঁনকে আর্ক সঙ্কট হইতে 
রক্ষা কারবার জন্য খণ কাঁরয়া নিজের স্নাম বিপন্ন কাঁরতেও তানি দ্বিধা করেন 
নাই। 

[তান একটি স্বদেশী শিল্পের সেবায় আত্মীনয়োগ কারয়াছেন, এই ভাবই 
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তাঁহারই মনে সর্ধদা জাগ্রত এবং ইহারই বলে কোন অবস্থাতেই তিনি নিরাশ হন 
নাই। বস্তুতঃ, দেশের এই 'শিজ্পোন্নাত প্রচেষ্টা তাঁহার অত্যন্ত 'প্রয় কার্য এবং 
ইহার জন্য 'তান অক্লান্তভাবে কাজ কাঁরয়াছেন। আম এইসব কথা 'লাঁখতে 
সঙ্চকোচ বোধ কাঁরিতোছি, কেননা, আমি জানি যে, শ্রীধত বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব কর্মী, 
সাধারণে নাম জাহির কাঁরতে তানি. চাহেন. না। তাহার ব্যান্তগত জাঁবনের সমস্ত 
কথা প্রকাশ কারবার আঁধকার আমার নাই। তবে এই পর্যন্ত আম বাঁলতে পার 
যে, দেশের শিল্পোন্নীতি সাধনের জন্য তানি এপর্যন্ত ৪1৫ লক্ষ টাকা ব্যয় কাঁরয়াছেন 
এবং সেজন্য তান কিছনমান্র দাখত নহেন। এই সুযোগে আমি আমার আর 
একজন বন্ধুর প্রাত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কাঁরতোছ। তান অন্য একটি কোম্পানির 
ডিরেক্টররূপে আমার সহকর্মী । তাঁহার বয়স ৭০ বংসরের কাছাকাছি এবং তিনি 
ধনী লোকও নহেন। পারিবারিক দায়িত্বও তাঁহার ঘথেন্টই আছে,-তৎসত্বেও এই 
কোম্পানিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রায় ৪০ হাজার টাকা দিয়া নিজে দারদ্র হইয়া 
পাঁড়িয়াছেন। তিনি বেশ জানেন যে, এই টাঞ্জী ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। 

(২) বেঙ্গল এনামেল ওয়াকণস 'লাম্িচেড 

১৯২১ সালে নারকেলডাঙ্গায় এক ছোট কারখানা লইয়া দি বেঙ্গল এনামেল 
ওয়াকস 'লামটেডের কাজ আরম্ভ হয়। এই শিল্প সম্বন্ধে যথেম্ট জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতার 
অভাবে, প্রথমে খুবই বাধা-বঘন উপাঁস্থত হইয়াঁছিল। একজন বাঙালী ভদ্রলোককে 
প্রথমে কাজের ভার 'দবার প্রস্তাব হয়। কোম্পানির প্রবর্তকেরা তাঁহার সঙ্গে এই 

যুবককে এই কাজে সুশিক্ষিত কাঁরয়া তুলিতে হইবে, কেননা ইহার দ্বারা কাজের 
প্রসারের পক্ষে স্ীবধা হইবে। কিন্তু বাঙালণী ভদ্রুলোকাঁট এই শর্ত গ্রহণ কাঁরতে 
সম্মত হইলেন না এবং কোম্পানির অত্যন্ত সঙ্কটসময়ে কার্যত্যাগ কাঁরলেন। 
কোম্পানির কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। 

1কল্তু সৌভাগ্যক্রমে কোম্পাঁনর একজন 'ডিরেন্র শ্রীফৃত ছ্বজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
(কাঁলকাতার কোন. কলেজে ইংরাজী সাঁহত্যের অধ্যাপক) এই কার্যে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মীনয়োগ কাঁরলেন এবং সমস্ত বাধাবিঘ্নু অগ্রাহ্য করিয়া এনামেল শিল্প সম্বন্ধে 
নানার্প পরাঁক্ষা কারতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তান ইংল্ড, জার্মানী ও 
আমোঁরকা হইতে বহ গ্রল্থ আনাইয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পাঁরশ্রমের ফলে 
১১২১ সালের নভেম্বর মাসে কাজ "আরম্ভ করা সম্ভবপর হইল । কারখানায় তখন 
মান্র ছোট একটি চুল্লা ছিল এবং গৃহস্থের ব্যবহার্য ছোটখাট বাসনপন্র, দরজার নম্বর- 
প্লেট প্রভাতি হইত। 

শদ্বজেন্দ্বাবুর ভ্রাতা আমার ভূতপূর্ব ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সেই সমুয়ে 
জাপানে 'ছিলেন। তান সেখানে এনামেল 'শক্প শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং 
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জাপানের কারখানা এবং জাপানের কারখানাসমূহে লব্ঘ আভজ্ঞতাবলে ভ্রাতা 

শ্রীফত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ইহার পর জাপানে এনামেল শিল্পের উপযোগী 
আধ্াানক যল্পপাত ক্রয় করেন এবং ১৯২৩ সালে কাঁলকাতায় এগ্াল লইয়া 
আসেন। কাঁলকাতা হইতে ১৫ই মাইল দূরে পল্্তাতে একখণ্ড প্রশস্ত জাম ক্রয় 
করা হয় এবং তাহার উপরে দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের তত্বাবধানে আধ্ঁনক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে কারখানা 'নার্মত হয়। ভভ্রাচার্য ভ্রাতৃদ্বয়ের, 'বশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্যের অক্লান্ত পারশ্রম ও কর্মোৎসাহ 'বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই পাঁরশ্রমের 
ফলে দেবেন্দ্রবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গিয়াছল বাঁললেই হয়। 

যাহারা বাংলা দেশে শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে সংস্ন্ট আছেন, তাঁহারাই এই 
কার্ষের গুরুত্ব উপলাব্ধি কারতে পারিবেন। িসমলার সামারক কনদ্রান্ বিভাগের 
তদানীন্তন ভিরেবঁর কর্নেল ভানলপ ১৯২৭ সালে এই কোম্পানির কারখানা পাঁর- 
দর্শন করেন এবং ভারতের পক্ষে এই নূতন শিল্পে নানা বাধাবঘেনর মধ্য দিয়া পাঁচ 
বংসরে যে উন্নাত হইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রশংসা করেন। 

ভারতে প্রাপ্ত কাঁচা মাল লইয়া বহু পরীক্ষার পর এখানেই এনামেলের উজ্জ্বল 
রং করা সম্ভব হয়। কারখানাতে যেসব এনামেলের জানিস হইত, তাহা আমদানী 
'ব্রাটশ পণ্যের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। 

ইতিমধ্যে ধীরে ধারে দক্ষ কারগরের সংখ্যা বাঁড়তে লাগল, উৎপন্ন 'জানিসের 
পরিমাণও বাড়তে লাঁগল। পূর্বে যেখানে একাঁটি ছোট চুল্লী গছল, সেস্থলে এখন 
কোম্পানির চারটি বড় 'মাফ্ল' চুল্লী হইয়াছে। এনামেলের রং কাবার জন্যও 
অনেকগুলি “স্মেলাটং' চুল্লী স্থাঁপত হইয়াছে। | 

বাঙালী যুবকেরা যাহাতে এই এনামেল 1শল্পের কাজ গ্রহণ করে এবং উহাতে 
লাঁগয়া থাকে, সে চেষ্টায় বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। চুল্লীতে যে প্রচণ্ড তাপের 
মধ্যে কাজ কাঁরতে হয় তাহা মধ্যাবত্ত বাঙাল ভদ্রযূবকেরা সহ্য কারতে পারে না এবং 
এইজন্য বহ7.য;বক কাজ কাঁরতে আঁসয়া কিছুদিন পরেই চাঁলয়া যায়। অবশেষে 
নোয়াখালির কমণঠি মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গ হইতে তথাকাথত নিম্নবর্ণের 'হন্দুদের 
কাজে লইতে হয়। উহাদের সঙ্গে উচ্চবর্ীয় কয়েকজন 'আঁশীক্ষিত' £হন্দ যুবকও 
কাজ কাঁরতে থাকে। শাক্ষিত বাঙালী যুবকরা এই শ্রেণীর পাঁরশ্রমের কাজ কাঁরতে 
প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশই করিয়াছে এবং বিশবাবিদ্যালয়ের কয়েকজন শাক্ষত যুবককে 
এনামেল শিল্পের কাজ 'শিখাইবার চেস্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
সেই একই দুঃখের কাহনী-_বাঙালশী যুবকদের 'শাথল প্রকাতি এবং কঠোর পারশ্রমে 
আঁনচ্ছা। এখনও পারশ্রমী দঢ়চিত্ত বাঙাল যুবকাঁদগকে এই শিক্পে প্রবৃত্ত 
করাইবার জন্য চেষ্টা চাঁলতেছে_কেননা, অনেকেরই শ্বাস, এই চেষ্টার সাফল্যের 
উপরেই এদেশের এনামেল 'শক্ের ভাঁবষ্যৎ নির্ভর কাঁরতেছে। 
এখানে বলা যাইতে পারে যে, শিল্পপ্রধান ইংলন্ডেও এনামেল শিল্পের সংরক্ষণ 

জন্য শতকরা ২৫% শল্কের ব্যবস্থা আছে। এদেশে এই শিশু শিল্পকে শান্ত- 
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শালশ জার্মান ও জাপানী শিল্পের সঙ্গে প্রবল প্রাতযোগতা কাঁরতে হয় অথচ কোন 
প্রকার সরকারণ বা ব্যাঙ্কের সাহায্যই সে পায় না।(২) 

অবশ্য, টাটার লোহার কারখানা বা টিটাগড় কাগজের কল প্রভৃতির মত বড় বড় 
ব্যবসায় সোরগোল কাঁরয়া আঁতারন্ত সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা কাঁরয়া লইতে পারে ; 

লুপ্ত হইতে. হইবে। আমাদের 'মা-বাপ” সরকার এদেশের 'শল্পোল্নাতর জন্য 
কতদূর আগ্রহান্বিত ইহাই তাহার 'নদর্শন। 

(৩) বাংলায় বাণিজ্যপোভ--অতশত ও বতর্মান 

অনেকেরই বিশ্বাস যে, বাঙালী বাঁণজ্যপ্রচেন্টা এবং সমদূদ্রযান্রার প্রাত 
স্বভাবতঃই বিমুখ। কিন্তু এীতহাসিক প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, এককালে 
বাঙালনীরা দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বাহর্বাণিজ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছল। 

“বাঙালীরা যে এককালে সমদূদ্রযান্রা এবং বাঁণজ্যে প্রাসাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ তাহাদের সাহত্যে লীপবদ্ধ আছে। চন্ডীমঙ্গল ও মনসা-মগ্গল 
সাহত্য বাংলাদেশে সমধিক জনাপ্রয়। এঁ সব সাহত্যে ধনপাতি, শ্রীমন্ত, চাঁদ সদাগর 
প্রীতির বাঁণজ্য ব্যপদেশে সমদ্রযান্রার বিবরণ আছে ।”€৩) 

৩৯৯--৪১৪ খ্বীম্টাব্দে চৌনক পর্যটক ফা-াহয়ান তাম্রীলপ্তকে বাংলার প্রধান 
সমুদ্রবন্দররূপে দেখিতে পান। ভারতদ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফারবার সময় 'তিনি 
এই তাম্লিপ্ত বন্দর হইতেই জাহাজে ষান্রা করিয়াছিলেন। মিঃ ওকাকুরাও বলেন, 
মূসলমান-বিজয়ের সময় পর্ন্তি বাংলার উপকূলের সাহসী নাবিকগণ সংহল, জাভা, 
সুমান্রা প্রভৃতি স্থানে উপাঁনবেশ স্থাপন এবং চন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ 
গাঁড়য়া তুলতেছিল। বাংলার 'বারভূ'ইঞ্া'দের সময়ে এবং ঢাকার মোগল রাজ- 
প্রাীতানধিদের আমলে শ্রীপুর, বাকলা বা চন্দ্রদবীপ হিন্দুদের প্রধান নৌবন্দর ও 

(২) 'ব্রাটশ সরকারণ বেতারবার্তার ১৯ই জুন, ১৯২৯ তাঁরখের সংবাদে প্রকাশ £_পাললা- 
মেন্টের কমন্সসভা গতকল্য এনামেল শিল্প সংরক্ষণের 'জন্য শতকরা ২৫% শতক বসাইবার জন্য 
একট প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরয়াছেন।» 

বোর্ড অফ দ্রেডের প্রেসিডেন্ট স্যার লিপ কানালফ লিস্টার বলেন যে, ১৯২২ সালে 
লয়েড জর্জের গবর্নমেন্ট প্রথম এই শুঙ্ক স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে এই শুক্ষের মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হইলে দেখা গেল, বিদেশ পণ্যের আমদানি বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯২৬ সালে শিল্প 
রক্ষণ কাটির বিবেচনার এই আমান বধির পারমাপ পরায় শতক সাইবার পক্ষে যথেষ্ট 
বিবেচিত হইল না। কিন্তু-এঁ কাঁমাটই বর্তমানে শুল্ক বসাইবার দাঁব গ্রাহ্য কাঁরয়াছেন, কেননা 
তাঁহাদের সম্মুখে বিদেশী পণ্যের আমদানি সম্বন্ধে বহর নূতন তথ্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। 
ইহা হইতে দেখা বায় যে এদেশের ৯৮ট এনামেলের কারখানার মধ্যে ৬টিতেই লোকসান হইবার 
ফলে কাজ বন্ধ কারতে হইয়াছে ।” 

একথা সত্য যে এনামেলের উপর শতকরা ১৫% আমদান-শুজক আছে। 'কল্তু ইহাতে 
কোন ফল হয় না, কেননা এই শিঞ্প সংক্রান্ত যে সমস্ত রাসায়ানক দুব্য বিদেশ হইতে আমদানি 
কারতে হয়, তাহার উপরেও এঁ শুক বসে। টাটার ইস্পাতের পাত এই 'শক্ষেপের একটি প্রধ্মন 
উপকরণ। 'কল্তু বিদেশ হইতে আমদানপ ইস্পাতের পাতের চেয়ে টাটার ইস্পাতের মূলা কম নয় 

0৩) রাধাবুমুদ মুখোপাধ্যায় £ 1205 97110, 



২৭০ .. আত্মচারিত 

বাঁণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এ দুই স্থান বর্তমান বাখরগঞ্জ এবং চন্ডীকানের (সাগরম্বীপ) 
দক্ষিণপাশ্চমে অবাস্থত ছিল। শ্রীপুরের আধপাঁত কেদার রায় নৌশান্ততে খুব 
প্রবল ছিলেন এবং আরাকানের রাজা ১৫০ খাঁন রণতরাীসহ যখন সন্দীপ আরুমণ 
করেন, তখন কেদার রায় নৌষুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। রামচন্দ্র রায় এবং তাঁহার 
পূত্র কীর্তনারায়ণের নেতৃত্বে বাকলা আর একটি প্রধান নৌকেন্দ্র হইয়া উঠে। 
কশীর্তনারায়ণ ফিরিঙ্গীদগকে মেঘনা নদীর মোহনার সাল্নকটস্থ উপাঁনবেশ হইতে 
বিতাড়িত কাঁরয়া এ স্থান দখল করেন। তৎকালে হিন্দুদের নৌশাস্তর সর্বপ্রধান 
কেন্দ্র স্থাঁপত হইয়াছিল চন্ডীকানে। বিখ্যাত যশোরাধিপাত প্রতাপাদিত্য এবং 
তাঁহার পত্র উদয়াদত্য এই নোৌকেন্দ্র স্থাঁপিত করেন (8) | 

মুসলমান শাসকদেরও শীশ্তশালী নৌবাহিনী ছিল। মরজুমলা একাঁট বৃহৎ 
নৌবহর লইয়া আসাম অভিযান করেন। ১৬৬৪ সালে সায়ে্তা খাঁ বাংলার 
সূবেদার হন। তাঁহার রাজধানী ছিল ঢাকায়। মগাঁদগকে দমন কারবার জন্য তান 
একাঁট নৌবাহন গঠন করেন। উহাতে ৩০০টি রণতরী ছিল এবং এ সমস্ত 
রণতরণশ হুগলী, বালে*শবর, মুরাং, চিলমারাঁ, যশোর এবং কালী বাড়ীতে নার্মত 
হইয়াছিল। 

ইম্ট হাঁণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমলেও তাঁহারা বাংলার ঢারারদ 4 
সহায়ত করেন। এ বিষয়ে তাঁহারা বাঁলতে গেলে ঢাকায় মোগল রাজপ্রাতিনাধদের 
দৃঞ্টান্তই অনুসরণ কাঁরয়াছলেন। *১৭৮১--১৮০০ খনি পর্যন্ত মোট ১৭,০২০ 
টনের ৩৮৫ খানি জাহাজ হুগলী নদীর বন্দরেই 'নার্মত হইয়াছিল। ১৮০১- 
১৮২১ খঈঃ পযন্ত হুগলী বন্দরে মোট ১০৫,৬৯৩ টনের ২৩৭ খান জাহাজ 
নার্মত হয়। 

ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়েলেসাল ১৮০০ খনভ্টাব্দে ,এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
করেন যে, পোতাঁশিজ্পের কেন্দ্র রূপে ভবিষ্যতে কলিকাতা শহর গাঁড়য্না উঠিবে, 
এরুপ সম্ভাবনা আছে। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল £- 

“কলিকাতা বন্দরে ১০,০০০ টন জাহাজ আছে। এঁ সমস্ত জাহাজ মাল বহন 
করিবার জন্য ভারতেই নির্মিত। কাঁলকাতা বন্দরে বর্তমানে যত টন জাহাজ আছে 
এবং বাংলা. দেশে পোতশিল্পে যেরুপ উন্নত লাভ কারিয়াছে (এবং ভবিষ্যতে আরও 
দূত উন্নাত কারবে), সেই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে বাংলার 
'ব্রিটিশ বাঁণকদের পণ্য লন্ডন বন্দরে চালান 'দিবার জন্য যত টন জাহাজের প্রয়োজন 
হইবে, কলিকাতা বন্দর তাহা সমস্তই যোগাইতে পারিবে ।” 

বোম্বাইও এাঁবষয়ে কাঁলকাতা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। বরং কোন কোন 

সরকারী ডকইয়ার্ড তৎকালে সবাশ্রেম্ঠ ছিল। ১৭৭৫ খ্যীষ্টাব্দে জনৈক পর্যটক 

108) উদয়াদত্য ও মোগল সেনাপাঁতর মধ্যে নৌধুদ্ধের বিবরণ সতখশচন্দ্র মিত্র ক 
খুলনার ইতিহাসে দুষ্টব্য। র 7 058 



একাবংশ পাঁরচ্ছেদ ২৭১ 

বোম্কই ডকের বর্ণনা করিয়া বালয়াছেন,-“এই ডকইয়াাট স্প্রশস্ত, এখালে 
জাহাজী মালপন্র রাখার জন্য উপয্ুস্ত গুদামঘর আছে। এখানকার 'দ্রাইন্ডক' এমন 
প্রশস্ত এবং সুবিধাজনক স্থানে অবাস্থত ষে ইউরোপে তাহার তুলনা মলে না।”€৫) 

কিন্তু কাঁলকাতা বন্দরের শ্রীবৃম্ধি সম্বন্ধে লর্ড ওয়েলেসলির ভবিষ্যৎবাণশ 
সফল হইল না। “লগ্ডন বন্দরে যখন ভারতের "নার্মত জাহাজ ভারতীয় পণ্য বহন 
কারয়া উপস্থিত হইল, সেখানকার একছন্রাী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন একটা হুলস্থূল 
পাঁড়য়া গেল। টেমস নদীতে যাঁদ কোন শন্রুপক্ষের জাহাজ উপাস্থত হইত, তাহা 
হইলেও বোধ হয় এত চাণ্চল্য হইত না। লম্ডন বন্দরের জাহাজ নির্মাতারা আতঙ্ক- 
সৃচক চিৎকার সুরু কারয়া দিল ; তাহারা প্রচার কারতে লাগল যে, তাহাদের ব্যবসা 
ধংস হইবার উপব্ম এবং লশ্ডনের যত জাহাজ ব্যবসায়ীদের পারিবারবর্গ না খাইয়া 
মারবে |” 0725101 : 77/51079 ০ 17%272) ; লর্ড ওয়েলেসলির আঁভিপ্রায় ছিল 

যে, ভারতাঁয় জাহাজ পণ্য বহন করিয়া ইংলচ্ডের বন্দরে প্রবেশ কারতে পারিবে 
এবং এইর্পে ব্রিটিশ জাহাজগুলির সঙ্গে সমানাধিকারে বাঁণজ্য কাঁরতে পারবে । 
কিন্তু ভারতয় জাহাজশিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার এই উদার ও সঙ্গত নীতি, 'ব্রাটশ 
ব্যবসায়ীদের চিৎকারে রাঁহত হইল । বোর্ড অব ডিরেক্টর এবং কোম্পাঁনর মাঁলকগণ 
বড়লাটের এই উদারনীতর তণব্র নন্দা কাঁরয়া কড়া প্রস্তাব গ্রহণ কারলেন। 

বর্তমান সময়েও আমরা দোঁখতোছি, যখনই বাংলা িংবা বোম্বাইয়ে স্বদেশী 
স্টমার লাইন চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই একাধিপত্য-ভোগকারণ শান্তশালণ 
'ব্রাটশ কোম্পানিগ্লি প্রাণপণে এই সব স্বদেশন ব্যবসায়ীকে প্রারম্ভেই গলা টিয়া 
মারিতে চেম্টা কাঁরয়াছে। কিকাতার ইস্ট বেঙ্গল রিভার স্টীমার সার্ভস 
'লামটেডের' প্রতিনাধরূপে, ভারতীয় পোতশিজ্প কামাঁটর সম্মুখে শ্রীৃত যোগেন্দ্র- 
নাথ রায় যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ তাহা হইতে 'কিয়দংশ 
উধৃত করিতোছ £__ 

“মূলধনের অভাব অথবা দক্ষ পাঁরচালনার অভাবে এই কোম্পানির উন্নাত ব্যাহত 

(৫) ১৭৩৬ খীঃ হইতে ১৮৩৭ খ্াস্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নালাখত পারসগণ বোম্বাই সরকারী 
ডকইয়ার্ডে প্রধান জাহাজানর্মাতার কাজ করেন £-১৭৩৬--১৭৭৪ খীঃ লাউজা, ১৭৭৪--১৭৮৩ 
খীঃ মানিকজী ও বোমেনজী ; ১৭৮৩--১৮০৫ খীঃ ক্ষ্যামজী ও জামসেঠজশী ; ১৮০৫-- 
১৮১১ খুপঃ জামসেঠজশী ও রতনজখ ; ১৮১১--১৮২১ খ্ঃ জামসেঠজশ ও নৌরজশ ; ১৮২৯ 
_-১৮৩৭ খু৭ঃ_ নৌরজশ ও কারসেঠজশ। 

িন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির জাহাজ 'জলবারের' উদ্বোধন উপলক্ষে কিছুদিন 
পূর্বে ডাঃ পরাঞ্জপে বলেন £ _ “এই উপলক্ষে যে ঈময়ে ভারত পোতাঁশছ্েপ প্রাসম্ধ ছিল, সেই 
অতশতের গৌরব-কাহনী স্মরণ না কাঁরয়া ছাঁকতে পারিতোছ না। সেই সব দিনের কথা লোকে 
বিস্মিত হইয়াছে। কন্তু একশত বংসর পূর্বেও ভারতের নানা স্থানে বিলাতের চেয়েও ভাল 
জাহাজ নির্মত হইত। ১৮০২ খ্ঃশষ্টাব্দে ইংলপ্ডের সরকার নৌবিভাগ বোম্বাই বন্দরে একখানি 
যুদ্ধজাহাজ তোর কারবার ফরমাইজ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ নৌবভাগের কর্তারা ইউরোপণয় 
জাহাজ 'নর্মাতাগণকে পাঠাইতে চাঁহয়াঁছলেন, “কিন্তু বোম্বাইয়ের জাহাজানির্মাতা জামসেঠজখ 
ওয়াঁদয়ার কৃতিত্ব জানা থাকাতে তাঁহারা তাঁহাকেই প্রধান নির্মাতারূপে মনোনীত করেন। প্রায় 
এক শত বংসরকাল ওয়াদা বংশের নাম জাহাজ শিল্পের ইীত্হাসে প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ 

মধ্যভাগে পোতশিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দুরুপে বোম্বাই বন্দরের নাম লুপ্ত. হইল।৮, 
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হয় না। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা সকলে 'মালয়া একজোট হইয়া অবৈধভাবে এই 
ভারতখয় ব্যবসায়কে ধৰংস কাঁরতে চেস্টা কাঁরয়াছিল বাঁলয়াই ইহার অবস্থা শোচনীয় 
হইয়াছে। যখন এই কোম্পাঁন প্রথম কাজ সুরু করে, তখন আঁধকাংশ পাটের কল 
এই কোম্পানির জাহাজে আনীত মাল লইত এবং মালের চালান কাগজের আগ্রম 
টাকাও 'দিত। কিন্তু কয়েক বংসর পরে, ইউরোপীয় কোম্পাঁনগ্াঁল দোৌখল যে এই 
ভারতীয় কোম্পানি জাহাজের সংখ্যা_বাড়াইতেছে ও ভাল ব্যবসা কারতেছে, এবং 
তাহার দম্টান্তে আরও নূতন নূতন ভারতীয় কোম্পানি গঠিত হইতেছে । তখন 
তাহারা পাটের কলের মালিকদের সঙ্গে এইর্প চুক্তি কারল যে ভারতীয় কোম্পানির 
জাহাজে আনীত মাল তাহারা গ্রহণ কাঁরতে পারবে না।” 

সান্ধয়া স্টীম ন্যাভগেশান কোম্পানির আভজ্ঞতা এর চেয়েও শোচনীয়। এই 
কোম্পানির উপকূল বাণিজ্যের জন্য অনেকগ্দাল জাহাজ আছে। এই কোম্পানির 
চেয়ারম্যান শ্রীফূত বালচাঁদ হণরাচাঁদ ১৯২৯ সালের ২৫শে নভেম্বর যে বন্তৃতা করেন, 
তাহাতে অনেক স্পম্ট কথা আছে £ “এই কোম্পানির জাহাজগ্াীল যে পথে চলাচল 
করে, সেখানে 'াবদেশী কোম্পানগুল প্রয়োজনের আতীরন্ত বহু জাহাজ চালাইয়া 
থাকে। ইহার উপর উহারা এমনভাবে মালের ভাড়া হাস কারয়াছে যে কোন 

অধীনস্থ ভারত গবনমেন্ট ইচ্ছাপূর্বকই ভারতীয় জাহাজ শিল্প ও ব্যবসয়ের প্রতি 
বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীফৃত বালচাঁদ হারাচাঁদ এই সম্পর্কে 
বাঁলয়াছেন_ “ভারতের জাহাজ নির্মাণের কারখানাগুীলই কেবল একে একে লুপ্ত 
হয় নাই, পরন্তু ভারতে যাহাতে সরকারী প্রয়োজনেও জাহাজ 'নার্মত না হইতে 
পারে, তাহার জন্য গবর্নমেন্ট কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরয়াছেন। ইহার ফলে 
বোম্বাইয়ের প্রাঁসদ্ধ ডকইয়ার্ড বহ7 বর্ষ ধাঁরয়া ইংলণ্ড ও ভারতের প্রয়োজনে প্রভূত 
কার্য কাঁরয়া বন্ধ হইয়া 'গয়াছে। এইর্ূপে ভারতীয় পোতাঁশল্পের ধ্বংসযজ্ঞ 
সমাপ্ত হইল। যোঁদন লম্ডনে ভারতে 'নার্মত জাহাজ ভারতায় পণ্য বহন কাঁরয়া 
উপাস্থত হইয়াছিল সেইাদন হইতেই ইংল্ডের জাহাজ-নির্মাতাদের মনে ঈর্ধার 
অনল জবাঁলয়া উঠে, এবং তাহারা ভারতীয় পোত-শিল্পের ধৰংস সাধনের চেষ্টা 
করিতে থাকে । এতাঁদনে তাহাদের আঁভলাষ পূর্ণ হইয়াছে। 

“এইরূপে &০ বৎসরের মধ্যে, ভারতের পোতশিজ্প ও সমূদ্রবাণিজ্য যাহা প্রায় 
সহন্্র বংসরেরও আঁধক কাল ধাঁরয়া প্রচালত ছিল, _তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া 
গেল। ভারতীয় পোতাঁশিল্প এককালে পৃথিবীর সমদদ্র-বাণিজ্য পথে যে অসীম 
প্রভাব বস্তার করিয়াছল, তাহার কোন নিদর্শন এখন আর নাই। গবর্মেন্ট 
যেভাবে ভারতীয় পোতশিজ্প ধৰংস কাঁরয়াছেন এবং ভারতের উপকূল বাণিজ্যে 
'ব্রাটশ প্রাধান্যের প্রাতিষ্ঠায় যেভাবে সাহায্য কাঁরয়াছেন, তাহা ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার 
জন্য ভারতের আর্ক ধংস সাধন প্রচেষ্টায় শোচনীয় দৃজ্টান্ত এবং ভারতের গত 
৭৭০ বংসরের আর্ক ইতিহাসে, পোতাঁশল্পের ব্যাপারেই ইহা সর্বাপেক্ষা স্পম্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানিগ্ীলকে আয়-করের দায় হইতে মুন্ত 
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করা, ভারতের উপকূল বাণিজ্যে তাহাদের একাধিপত্য স্থাপনের জন্য নানা উপায় 
উদ্ভাবন করা, এবং সাধারণভাবে ভারতীয় পোতাঁশল্পের প্রাত বিরুদ্ধ ভাব_ এই 
সমস্ত হইতেই বুঝা যায় যে, 'ব্রাটশ আর্ক নীতির উদ্দেশ্য, ভারতীয় 
স্বার্থের ক্ষাতি কীরয়া 'ব্রাটশ স্বার্থরক্ষার পন্থা অনুসরণ করা ।” 

ভারতীয় ব্যবস্থা পাঁরষদে গৃহীত প্রস্তাবের ফলে গবনমেন্ট যে ভারতীয় 
বাণিজ্যপোত কমিটি নিষ্যস্ত কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা তাঁহাদের 'রপোর্টে এইরূপ 
প্রস্তাব করেন £ “যে সমস্ত জাহাজের মালিক ভারতবাসীরা এবং যাহাতে প্রধানতঃ 
তাঁহাদেরই স্বার্থ ও পাঁরচালন ক্ষমতা আছে, সেই সমস্ত জাহাজের জন্যই ভারতের 
উপকূল বাণিজ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা কারতে হইবে।” কিন্তু এদেশের আমলাতনল্দ 
(ব্যরোক্রোস) 'ব্রাটশ বাঁণকদের সঙ্গে স্বার্থসূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং তাহারা এই 
প্রস্তাব ব্যর্থ কয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেস্টা করিতেছে । মিঃ হাজীর 'উপকূল 
বাঁণজ্য বিলের” ভবিষ্যংও অন্ধকারময়। | 

এই শোচনীয় দৃশ্যের সঙ্গে জাপানের জাতীয় গবর্মমেন্ট জাপানী পোতাঁশিল্প 
ও সমদুদ্র-বাণিজ্যের জন্য কি কারয়াছেন, তাহার তুলনা করুন। আত অল্প সময়ের 
মধ্যে জাপান যে কেবল বাঁণজ্যপোতই গাঁড়য়া তুঁলিয়াছে, তাহা নহে, নৌ-ীবভাগেও 

সে প্রধান স্থান গ্রহণ কারয়াছে। এই অপূর্ব সাফল্যের কারণ, রাস্ট্রের সমর্থন ও 
প্রেরণা ; জাপানী গবনমেন্টই বৃত্ত দিয়া এবং ব্যাঙ্ক হইতে খণগ্রহণের সুবিধা 
কারয়া দিয়া দেশের শিল্প গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। ১৮৫৫ খীঃ কমোডোর 
পেরী যখন জাপানে উপাঁস্থত হইল, তখন যে নূতন বিপদের মুখে তাহাকে পাঁড়তে 
হইবে, সেজন্য সে প্রস্তুত ছিল না। প্রায় দুই শত বৎসর ধাঁরয়া শোগুণ'দের 
সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে দেশের সমুদ্র-বাঁণিজ্য লুস্তপ্রায় হইয়াছিল। '“পুনরুখানের, 
আরম্ভে প্রবীণ রাজনীতিকগণ আধানক প্রণালীতে বাণিজ্যপোত এবং নৌ-বাহনী 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব কাঁরলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা 
প্রাণপণে চেষ্টা কারিতে লাগিলেন। 

আালেন তাঁহার “বর্তমান জাপান ও তাহার সমস্যা” নামক গ্রন্থে 'লাখয়াছেন ৪ 
“সেই সময়ে ৫১৮৭২ খএইঃ) গবনমেন্ট শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যালয় এবং বর্তমান 
ব্যবহারিক িল্প-শিক্ষা-প্রণাল+ প্রবর্তন কাঁরয়াছিলেন। আধুনিক বাণিজ্যপোতও 
1নার্মত হইয়াছিল এবং যে সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানি জাপানের বাহর্বাণিজ্যে 
বর্তমান ঘুগে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেগুলি গবর্মেণ্টের সহায়তায় ও 
উৎসাহে এ সময়েই স্থাঁপত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে যে সমস্ত শিল্প গবরননমেন্ট 
কর্তৃক প্রবার্তত হইয়াছল, তাহাদের মধ্যে বয়ন-ীশল্প এবং পো-শিল্পই প্রধান। 

পরবতাঁকালে সংরক্ষণ-শুজ্ক ও বৃত্ত দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিজ্প-প্রচেষ্টায় 
উৎসাহ দেওয়া হয় এবং গবরন্মমেন্ট যে সমস্ত শিল্প প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছলেন, সেগুলির 
পাঁরচালনা-ভার র্লমে ব্লমে দেশবাসীর উপর আর্পত হয়। 

“গবর্মমেন্ট ষাঁদও কতকগ্ল শিল্পের পাঁরচালনা-ভার ছাড়িয়া 'দিয়াছলেন, 
তথাপি এগুলিকে গবর্নমেন্ট সাহায্য কাঁরতেন। ১৮৯৯ সালে জাপান শিল্প-সংরক্ষণ 

১৮ 
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সম্বন্ধে স্বাতন্ত্য-নীতি অবলম্বন করে এবং প্রধান প্রধান শিজ্পগ্ালকে সংরক্ষণ- 
শুজক দ্বারা রক্ষা কারবার ব্যবস্থা করে। ১৮৯৬ সালে পোত-ীশল্প ও বাঁণজা- 
পোতগঁলকে সরকারী বাত্ত দিবার ব্যবস্থা অবলাম্বত হয়। ১৯১০ সালে এই 
ব্যবস্থা কিয়ংপাঁরমাণে সংশোধিত হয় বটে, কিন্তু এখনও উহা বলবৎ আছে।” গত 
ইউরোপায় যুদ্ধের সময়, “পৃথবীতে বাঁপজ্যপোতের সংখ্যা হ্রাস হয় এবং জাপান 
এই সুযোগে নিজেদের বাণিজ্যপোতের সংখ্যা বৃদ্ধ করে। এইর্পে যে জাপানকে 
২০ বংসর পূর্বেও বিদেশী জাহাজের সাহায্যে বাঁহর্বাণজ্য চালাইতে হইত, সেই 
জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ সমস্ত দেশে বাণিজ্যব্যাপারে প্রধান স্থান 
আধকার করে।” ৫০ বৎসর পূর্বে জাপানে কতকগ্ীল ছোট ছোট জাহাজ মান্র 
তৈরি হইত। কিন্তু বর্তমানে জাপানের কারখানায় প্রথম শ্রেণীর সম.দ্রগামণ জাহাজ, 
ড্রেডনট এবং রণতরী তোর হইতেছে ।৬) জাপানের পোত-শিজ্প গঠনের পক্ষে 
অনেক প্রাকৃতিক বাধাবিপাত্ত আছে। তাহার খাঁনতে উৎপন্ন লৌহ ও কয়লা নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর, সে তাহার পিশ্ড লৌহ আমোরকা এবং ভারতবর্ষের টাটা কোম্পান ও 
ইণ্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল কোম্পাঁন (আসানসোল) হইতে আমদাঁন করে এবং তাহা 
হইতে নিজেদের জাহাজ তোরর উপযোগী ইস্পাত নির্মাণ -করে। এই বিষয়ে 
জাপানের অপেক্ষা ভারতের অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু তাহার দুভাগ্য এই যে, 
তাহার নিজের স্বার্থের সঙ্গে তাহার বিদেশ প্রভূদের স্বার্থের সংঘাত হয় এবং 
তজ্জন্য তাহার স্বার্থকে বিসন দিতে হয়। 

জাপানের তুলনায় আমোরকা বর্তমান জগতের রাম্ট্রসমূহের মধ্যে অনেক বেশশ 
উল্নতিশীল। তৎসত্তেও আমোরিকা তাহার পোত-শিল্পের প্রসারের জন্য কিরূপ 
চেস্টা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সম্বন্ধে স্যার আঁকবাল্্ড্ হার্ডের 
মন্তব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরতোছি £-_ 

“নৌ-বিভাগ যে দশটি নৃতন ব্লুজারের জন্য ফরমাইজ' দিয়াছেন, আমোরকার 
কংগ্রেস তাহা এখনও মঞ্জুর করে নাই বটে; কিন্তু কংগ্রেস এমন সব ব্যবস্থা 

গোঁরবের আঁধিকারী হইবে। নূতন আইনের প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি এই £ 
"জাহাজ-নির্মাণ ফান্ডে ২৫ কোটি ডলার রাখা হইয়াছে । এই টাকা হইতে 

শিপিং বোর্ড কোন জাহাজের মালিককে জাহাজ নির্মাণের জন্য সামান্য সুদে ব্যয়ের 
িন-চতুর্থাংশ পর্্তি ধণ দিতে পারেন। বিশ বংসরে এই খণ শোধ কারতে 
হইবে। পুরাতন জাহাজের সংস্কার ও পুনগণঠনের জন্যও এইরূপ খণ দেওয়া 
যাইতে পারিবে। 

“সরকারী কর্মচারীদের সরকারী কাজের জন্য বিদেশ জাহাজের পাঁরবর্তে 
আমোঁরকার জাহাজই ব্যবহার কাঁরতে হইবে।” 

ইহা হইতে স্পন্টই বুঝা যাইবে যে, এই নৃতন আইনে আমেরিকার জাহাজ 

ডে) উইহারা £ 10000515200 1150৩ ০01 19721. 
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ধনর্মীতাদের লাভ হইবে। কেননা বাজার প্রচালত সুদ অপেক্ষা অল্প সৃদে খণ 
পাওয়ার দরুন তাহারা সম্তায় জাহাজ তোর করিবার এ সুযোগ ত্যাগ কাঁরবে না। 
বশেবজ্ধেরা বলেন, আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকা তাহার বাঁণজ্যপোতের 
সংখ্যা বৃদ্ধ কারবার জন্য ৫০০ কোট ডলার ব্যয় কাঁরবে। 

শমঃ ভি. জে. প্যাটেল 'সাম্ধয়া স্টম ন্যাঁভগেশান কোম্পানির একখান নৃতন 
জাহাজের উদ্বোধন উপলক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ৪ 

“এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতবাসী কর্তৃক 'নার্মত ও পারচাঁলত, প্রথম 
শ্রেণীর ভারতশয় জাহাজ মূল্যবান্ ভারতায় পণ্য দুরদূরান্তরে 'বদেশে বহন করিয়া 
লইয়া যাইত। সকলেই জানেন কতকগুীল ঘটনার সমবায়ে ভারতের সেই পোত- 
শিল্প ধ্বংস হইয়াছে এবং ভারতের পক্ষে এখন বাণিজ্যপোত বিষয়ে তাহার পূর্ব- 
গৌরব পুনরাধিকার করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পাঁড়য়াছে। ইহাও লক্ষ্য কারবার 
গবষয় যে, গত &০ বৎসরের মধ্যে ভারতে কয়েকাঁট ভারতীয় জাহাজ কোম্পানি 
স্থাঁপত হইয়াঁছল, কিন্তু সেগুলির আঁস্তত্ব লোপ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বর্তমানে 
কিছু না বলাই ভাল।” 

মিঃ প্যাটেল অতঃপর 'সান্ধিয়া স্টীম ন্যাঁভগেশান কোম্পাঁনর ইতিহাস 'ববৃত 
করেন এবং বিদেশ কোম্পানিরা কির্পে ভাড়া হাস করিয়া উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কারয়াছল, তাহাও বলেন। “কোম্পান ছয়খাঁন আধুনিক মালবাহী জাহাজ তোর 
কাঁরতে চাঁহয়াছিলেন, কিন্তু এই ইচ্ছা তাঁহাদের ত্যাগ কাঁরতে হইল। স্টীমার 

তাঁহাদের গ্যারাশ্টি” দিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। যাহারা ইংলন্ড ও ভারতের 
মধ্যে সোহাদ্্য কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি বড়ই দুখদায়ক। ট্রেড 
ফ্যাঁসাঁলাটিজ কাঁমাট” তাঁহাদের ২ কোট ১০ লক্ষ পাউন্ডের ফান্ড হইতে বিদেশী 
জাহাজ কোম্পানিগ্ঁলকে ২২ই লক্ষ পাউশ্ড 'দিতে পাঁরিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভূন্ত ভারতের একটি জাহাজ কোম্পানির জন্য মাত ২২ লক্ষ 
পাউন্ডও দিতে পারলেন না, অথচ ভারত ইংলন্ডকে গত মহাযুদ্ধে জয়লাভে অশেষ 
প্রকারে সহায়তা কাঁরয়াছে। 

সমদদ্রতীরবতাঁ প্রত্যেক দেশের গবর্নমেন্ট যখন নিজেদের জাতির বাণিজ্যপোত 
গাঁড়য়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রকারে সহায়তা কারতেছেন, তখন ভারতবাসাঁরা কি আশা 
করিতে পারে না যে, তাহাদের গলন্মমেন্টও এই মহান্ শিল্প প্রাতিষ্ঠা কারবার 
জন্য সহায়তা কারবেন?ঃ ভারত গবর্মমেন্ট কর্তক নিযুন্ত বাঁণজ্যপোত কাঁমাট 
প্রস্তাব কারয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের উপকূল বাঁণজ্য যেমন তাহাদের নিজেদের 
জাহাজের জন্যই সংরক্ষিত, ভারতের উপকূল বাঁণিজ্যও তেমাঁন ভারতশয় জাহাজের 
জন্যই সংরাক্ষত থাঁকবে। কিন্তু ভারত গবর্নমেন্ট এই সামান্য প্রস্তাবাঁটও এ 
পরন্তি কার্যে পাঁরণত কাঁরলেন না। সুতরাং গবর্নমেস্টের এই ভাবগাঁতক দেখিয়া 
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এদেশের লোকেরা ষে হতাশ হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সম্দ্রপথে ভারতের 
বিপূল বাহর্বাপিজ্যের কথা আমি এস্খলে বাঁলতেছি না, উহার সঙ্গে ভারতীয় 
জাহাজের কোন সম্বম্ধ নাই বাঁললেও চলে। | | 

“পোতবাহী পণ্যের জন্য ভারত যে ভাড়া দেয় তাহার পাঁরমাণ বার্ষক প্রায় 
৩ই কোট ৪ কোটি পাউণ্ড হইবে। ইহার প্রধান অংশই বিদেশ জাহাজ কোম্পানি- 
গুলি পায়। ভারতবাসশরা যে এই অর্থের যতটা সম্ভব নিজেদের দেশেই রাখিয়া 
দেশবাসীর আর্থক দুর্দশার 'কিয়ৎপাঁরমাণ লাঘব কারিতে চেষ্টা কারবে, ইহা 
জবাভাবক |” 

শদ মুসলমান' পান্রকা (২১শে অক্রোবর, ১৯২৮) হইতে উদ্ধৃত নিম্নালাখত 
বিবৃতি হইতে এ 'বিষয়াট আরও সুস্পম্ট হইবে ৪ 

“ব্যবস্থা পাঁরষদে মিঃ এম. এন. হাজীর উপকূল বাঁণজ্য বলের যখন 
আলোচনা হইতেছিল, তখন রেঙ্গুনের বেঙ্গল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশান এ 
দিলকে সমর্থন করিয়া তার করিয়াছিলেন। এই আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে 
গিয়া তাঁহারা কয়েকাঁট দঙ্টান্তও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নবগঠিত স্বদেশী 
কোম্পানি “বেঙ্গল বর্মা স্টীম ন্যাভগেশান কোম্পাঁন লামটেডের' জাহাজ চট্টগ্রাম ও 
রেগ্গুনের মধ্যে যাতায়াত কাঁরতোছিল। শকল্তু 'বদেশ জাহাজ কোম্পাঁনগ্যাল 
অত্যাধক ভাড়া কমাইয়া এই দেশীয় জাহাজ কোম্পানর সঙ্গে অবৈধ প্রাতিযোঁগতায় 
অবতীর্ণ হয়। ১৯০৫-৬ সালের স্বদেশ আন্দোলনের সময়ে প্রাতম্ঠিত বেঙ্গল 
স্টীম ন্যাভগেশান কোং লিমিটেড বিদেশী জাহাজ কোম্পানির এইরূপে অবৈধ 
প্রীতিযোগতায় কিভাবে উঠিয়া যায়, তাহাও সকলেই জানেন। ভারতের উপকূল 
বাঁণজ্য ভারতাঁয় জাহাজের জন্য সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পাঁড়তেছে। 
আমাদের পাঠকেরা জানেন যে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানগ্ীল বেঙ্গল বর্মা স্টীম 
ন্যাভিগেশান কোম্পানিকে পরাজিত করিবার জন্য চট্টগ্রাম ও রেখ্গুনের মধ্যে তাহাদের 
যান্নীভাড়ার হার ১৪২ টাকা হইতে ৪২ টাকাতে নামাইয়াছিল,_এই নৃতন স্বদেশী 
শিল্পকে ধংস কারবার জন্য তাহারা এরুপ ভয়ও দেখাইয়াছিল যে, যাত্রীভাড়া 
তাহারা একেবারেই তুলিয়া দিবে। আর একটি বিদেশী জাহাজ কোম্পানি বেঙ্গল 
বর্মা স্টীম ন্যাভগেশান কোম্পানির প্রধান প্রাতিষ্ঠাতা মৌলবী আবদুল বার 
চৌধুরীর সঙ্গে আর এক দিক দয়া অবৈধ প্রাতিযোগতা কাঁরতেছে। চৌধুরণ 
সাহেবের লণ্ণ এতাঁদন যে সব নদীতে যাতায়াত করিত, এ 'বদেশী কোম্পানি সেই 
সব স্থানে তাহাদের লণ্চ চালাইতে আরম্ভ কার্য়াছে। উহার উদ্দেশ্য, বেঙ্গল বর্মা 
স্টম ন্যাভগেশান কোম্পানর প্রধান কর্মকর্তার আর্ক ক্ষাত যাঁদ করা যায়, তবে 
তাহার ফলে কোম্পাঁনাঁটও ফেল পাঁড়য়া যাইবে ।” 

আমি নিজে আর একটি দেশীয় স্টীম ন্যাঁভগেশান কোম্পানির সাঁহত যুক্ত 
আর্ছ। এই কোম্পাঁনাট ছোট। আমাদেরও ঠিক পৃরোন্ত রুপ বাধাবিঘেের 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। গত ২২ বংসরে এই কোম্পানির প্রায় ২ লক্ষ টাকা 



একবিংশ পাঁরচ্ছেদ- ২৭৭; 

লোকসান হইয়াছে । এই কোম্পানির. লাইনের ভাড়া ছিল এক টাকা। "কল্তু একটি 
শাল্তশালী ব্রিটশ কোম্পাঁন আমাদের সঙ্গে পাল্লা দয়া এ লাইনেই স্টমার 
চালাইতে লাগল এবং ভাড়া কমাইয়া মাত্র এক আনা কারল। কিন্তু কোম্পানির 
২।৩ জন 1ডরেক্টুর স্বদেশন শিল্পের প্রাত অনুরাগ বশতঃ সমস্ত ক্ষাত. অকাতরে 
সহ্য কাঁরয়াছিলেন, নতুবা কোম্পানাট বহুদিন পূবেই উঠিয়া যাইত। | 

হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে, গত ২৫ বৎসরে, ২০টির আঁধক ভারতীয় 
জাহাজ কোম্পানি, একুনে প্রায় দশ কোট টাকা মূলধন লইয়া ভারতের উপকূলে 
ব্যবসা চালাইতে চেস্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আঁধকাংশই ব্রিটিশ কোম্পাঁন- 
গুলির ভাড়া হাসের প্রাতিযোগতায় কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। 

ইহা হইতে দেখা .যাইবে ষে, 'ব্রাটশ গবনমেণ্ট এই স্বদেশী শিল্পের ধবংস- 
সাধনে যথাশান্ত সহায়তা কাঁরয়াছেন। 'িনম্নোদ্ধৃত বিবৃতিগুঁলি হইতে এাবষয়ে 
আরও অনেক কথা জানা যাইবে। 

“কোর্টের চক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ হইয়াছল, লর্ড ওয়েলেসাঁলর 
ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদানের নীতি। এই নীতির ফলে ভারতঁয় 
বাণিজ্যপোত গাঁড়য়া উাঁঠিতোছল এবং ভারতীয় বাঁণজ্যও সঙ্গে সঙ্গে বাদ্ধি 
পাইতোছল। কিন্তু ইন্ট হীশ্ডিয়া কোম্পাঁন তাঁহাদের অদূরদর্শী সঙ্কীর্ণ নীতির 
দ্বারা চাঁলত হইয়া গবর্নর জেনারেলের এই উদার নীতির মর্ম বুঝিতে পারেন 
নাই। এবং যাঁদও 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের মাল্ন্মন্ডল তাঁহাকে সমর্থন কাঁরয়াছিলেন, 
তথাঁপ কোম্পাঁনর কোর্ট অব িরেক্রস্ এবং মালিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে তব্র 
নন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 7/15900515 [85107 2 4315199০1 

47121. 

“রটিশ ভারত উপকৃল-বাণিজ্য গাঁড়য়া তুলিতোছিল, কিন্তু সুয়েজ খাল খোলা 
হইলে, জাহাজশী ডাকের ঠিকাদার পি. আ্যান্ড ও. কোম্পাঁনকে খালের 'ভিতর "দয়া 
স্টীমার লইয়া ইউরোপীয় সমুদ্রে চালাইতে হইল। এরূপ ব্যবস্থায় লিডেনহল 
জটশটের ডিরেক্টরগণ সিদ্ধান্ত কাঁরলেন যে, তাঁহাদের জাহাজ অতঃপর ইউরোপণয় 
নাঁবকগণ দ্বারা চাঁলত হইবে । ভারত হইতে চন এবং চন হইতে জাপান_ কেবল 
এই সব স্থানে ভারতীয় লস্করগণ জাহাজ চালাইতে পারিবে। কিন্তু এই 
পারবর্তনের ফলে ঘোর আঁনস্ট হইল, াব্রাটশ নাবকগণের দ্র্বনীত 'বদ্রোহণ 
ভাব এবং মাতলাম প্রকট হইয়া পাঁড়ল এবং নূতন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘাঁটিতে 
লাগিল ।......এক বংসরের আভিজ্ঞতার ফলে, এই ব্যবস্থা পরিত্যন্ত হইল ।৮-. 
17772 17770727701 2712 :4512170 0771671) 136127 1 0712701 & 001016 

4500৫, 00100 561195- 019 0০, 1910. 



২৭৮ আত্মচারত 

জ্বদেশী পোত-শিল্প 

এক শতাব্দী পূর্বে গবর্মমেন্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছলেন £ 

“ফরোয়ার্ড সম্পাদক মহাশয়েষু (তোঃ ২৬-৯-২৮) 
মহাশয়, 

বিদেশ গবর্নমেন্টের জন্যই আমাদের দেশের পোত-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে, এরূপ 
কথা বলা হইয়া থাকে। | 

এই প্রসঙ্গে ১৭৮৯ খ্ডীঃ ২৯শে জানআরি তারিখের "কালিকাতা গেজেটে, 
(আঁতরি্ত পন্ন) প্রকাশিত নিম্নীলাখত বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের নিকট বেশ কৌত্হল- 
প্রদ হইবে। কয়েক শ্রেণীর বোট তোর করা ও মেরামত করা সম্বন্ধে কেন যে 
নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল, বিজ্ঞপ্তিতে তাহার কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। 

রাজস্ব বিভাগ, ১৪ই জানুআরি, ১৭৮৯ 

“এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে কোন ব্যান্ত জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটগণ ব্যতীত) 
নিম্নালাখত রূপ আকার ও আয়তনের বোটগুঁলি আগামী ১লা মার্চের পর তোর 
কাঁরতে বা ব্যবহার কারতে পারবে না। 

'লুখা” (18010%)--৪০--৫০ হাত লম্বা ও ২ই_৪ হাত চওড়া, 
'জেল্কিয়া (29108) -৩০--৭০ হাত লম্বা ও ৩২_৫ হাত চওড়া। 
চাঁদপুরের 'পণওয়েস' যাহাতে দশ দাঁড়ের বেশী আছে। ৃ 

“যশোহর, ঢাকা, জালালপুর, ময়মনাসংহ, চট্টগ্রাম ২৪ পরগনা, হজলা, 
তমলুক, বর্ধমান ও নদীয়ার ম্যাঁজস্ট্রেটগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১লা 
মার্চের পর তাঁহাদের এলাকার মধ্যে পূর্ববার্ণত রূপ যে সমস্ত বোট তাঁহারা দেখিতে 
পাইবেন, সেগুঁল দখল ও বাজেয়াপ্ত কাঁরবেন। যাঁদ কোন জামদার তাঁহার 
এলাকার মধ্যে পূর্ববার্ণধত রূপ কোন বোট তোর কাঁরতে বা মেরামত করিতে দেন 
(জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটের লিখিত আদেশ ব্যতীত), তবে তাহা গবরন্মমেন্ট বাজেয়াপ্ত 
কাঁরতে পাঁরবেন। 

“্যদি কোন সনত্রধর, কর্মকার বা অন্য কোন প্রকার শিল্পী এইরূপ বোট নির্মাণ 

বা মেরামতকার্যে নিযুক্ত থাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত), তবে তাহাকে 
একমাস পর্যন্ত ফৌজদারী জেলে অবরদদ্ধ করা হইবে অথবা ২০ ঘা পযন্ত বেত্রদণ্ড 
দেওয়া যাইতে পারিবে। 

“সপারষৎ গবর্নর জেনারেলের আদেশ অনুসারে ।” 
এই সরকারী 'বিজ্ঞাপ্তর অর্থ সুস্পষ্ট। 

বশংবদ, 
জনৈক পাঠক।” 
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এইরূপ লোমহর্ষণ আদেশ বিশ্বাস কাঁরতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু ইহা 
এীতিহাঁসক সত্য। কোন সভ্য দেশের গবর্মমেন্টের ইতিহাসে এরূপ নিষ্ঠুর 
আদেশের তুলনা নাই। 

ইহার অর্থ সুস্পম্ট। “যতাঁদন 'ব্রাটশ শাসন ও ব্রিটিশ বাঁণকদের মধ্যে অসাধু 
স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন না হইবে, যতাঁদন গবরন্মমেন্টের নীতি পাঁরবার্তত না হইবে এবং 
ব্রাটশ কর্তৃপক্ষের ইীঞঙ্গতে তাঁহারা ভারতের আনিম্টসাধন হইতে বিরত না হইবেন, 
ততাদন ভারতীয় বাণিজ্যপোত পুনর্গঠনের কোন আশা নাই।” আবদুল বারি 
চোধঃরী। 

অবৈধ বিদেশী প্রাতযোগিতা এবং দেশী শাসকদের সহানুভূতি-শূন্য ব্যবহার 
ব্যতীত আমাদের স্বদেশী শিল্পের বফলতার আর একাঁটি কারণ, নিজেদের মধ্যেই 
অনিম্টকর প্রাতযোগতা। আম নিজের আভজ্ঞতায় দোখয়াছ যে, যখনই কোন 
স্বদেশী শিল্প প্রবার্তত হয় এবং নানা বাধা-বিঘেনর সঙ্গে সংগ্রাম কাঁরয়া বাঁচতে 
চেস্টা করে, তখনই আমাদের দেশের লোকেরা উহার অনুকরণ কাঁরয়া দায়ত্বজ্ঞান- 
হাঁনভাবে রাতারাতি এঁ শ্রেণীর বহন ব্যবসা ফাঁদয়া বসে। ফলে পরস্পর জিনিসের 
দর কমাইয়া পাল্লা দিতে থাকে । দ্টাল্তস্বরূুপ বলা যায় যে, বঙ্গীয় স্টীম 
ন্যাভগেশান কোম্পাঁনকে বহ দেশীয় মোটর লণ এবং স্টীমারের সঙ্গে প্রাত- 
যোগিতা করিতে হইয়াছে। এ সব মোটর লণ ও স্টীমার অন্য অনেক নদীতে 
ব্যবসা চালাইতে পারিত এবং তাহাতে লাভও হইত ; কিন্তু তাহা তাহারা করে নাই। 
ফলে এ সব ব্যবসা ফেল পাঁড়য়া গিয়াছে এবং আমাদের কোম্পানিরও বহু লোকসান 
কাঁরয়াছে। বাঙালীর প্রতি বিধাতার যেন চির আভশাপ আছে, উপয্বন্ত কর্মশীল্ত, 
বাঁদ্ধ ও প্রেরণার অভাবে, তাহারা পুরাতন ছাড়িয়া নূতন কোন পথ অবলম্বন 
“করিতে পারে না, এবং তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীই বাংলার প্রধান শত 
হইয়া দাঁড়ায়। 



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
চরকার বার্তা কাটুনীর [বিলাপ 

গত দশ বংসর যাবং আঁম চরকার বার্তা প্রচার কারবার জন্য বহ? পাঁরশ্রম 
কাঁরয়াছি। অনেকে আমার এই নূতন বাতিক দেখিয়া 'বস্ময় প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
মহাত্মা গান্ধী যোঁদন চরকার বার্তা প্রচার করেন, তখন হইতেই আম ইহার সত্য 
উপলব্ধি কারয়াছি। আম নিজে ক্ষুদ্রাকারে হইলেও একজন শিল্প ব্যবসায়ী, 
সুতরাং প্রথমতঃ আমি এই আদম যুগের যল্তাটর প্রাত অবজ্ঞা প্রকাশই কীরয়া- 
ছিলাম! কিন্তু বিশেষ চিন্তার পর আম ব্ীঝতে পাঁরিলাম- প্রত্যেক গৃহস্থের 
পক্ষে এই চরকা কত উপকারী, অবসর সময়ে এই চরকায় কত কাজ হইতে পারে। 
ভারতের যে সব লক্ষ লক্ষ লোক আঁতি কম্টে অনশনে অর্ধাশনে জীবন যাপন করে, 
তাহাদের পক্ষে এই চরকা জাঁবকার্জনের একমাত্র গৌণ উপায়। চরকাকে দরিদ্রের 
পক্ষে দুভিক্ষের কবল হইতে আত্মরক্ষার উপায় বলা হইয়াছে। এ উীন্ত সঙ্গত। 
খুলনা দুাভক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্পর্কে সেবাকার্যে কাজ কারবার সময় আমি 
বুঝতে পারিয়াছি যে, যাঁদ এক শতাব্দী পূর্বে চরকা পাঁরত্যন্ত না হইত, তবে উহা 
অনাহারক্রিম্ট জনসাধারণের পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ হইতে পাঁরিত। এই 
বিষয়টি সুস্পম্ট করিবার জন্য আমি কয়েকজন দূরদশর্শ, উদারচেতা, প্রাসদ্ধ ইংরাজ 
মনীষীর আভমত উদ্ধৃত করিতোছ। ইহারা মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পূবেহি 
চরকার মাহাত্ম্য উপলাব্ধ করিতে পাঁরয়াছিলেন। কোলব্রুকের নামই সসম্মানে 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। | 

মহাত্মা গান্ধীর জন্মের প্রায় ৭৫ বংসর পূর্বে এই খ্যাতনামা শাসক এবং 
ততোধিক খ্যাতনামা প্রাচ্য-বিদ্যাবশারদ চরকার গুণগান করিয়াছলেন। সংস্কৃত 
বিদ্যার উন্নাতর জন্য হেনার টমাস কোলব্রলুক একা যাহা কাঁরয়াছেন, তাহা আর কোন 
ইংরাজ কারতে পারেন নাই। তিনিই প্রথমে বেদান্তের মহান্ সৌন্দর্য পাশ্চাত্য 
জগতের সম্মুখে উপাস্থিত করেন; তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য মনীষিগণের নিকট 
হিন্দুর ষড়দর্শনের পাশ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। 'তানই প্রথমে বহ? প্রবন্ধ 'লখিয়া 
প্রমাণ করেন যে, পাটাীগাঁণত ও বাঁজগাঁণতে "হিন্দুরাই সর্বাগ্রে পথ প্রদর্শন করিয়া- 
ছিল। কোলরুক ১৮ বৎসর বয়সে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সামান্য একজন 
কেরানী হইয়া ভারতে আসেন। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে সংস্কৃত ভাষায় 
'তিনি যেরুপ পাশ্ডিত্য লাভ করেন, তাহার তুলনা বিরল। 

লর্ভ কর্নওয়ালসের চিরস্থায়শ বন্দোবস্তের অল্পকাল পরে কোলব্লুক নিভিল 
কর্মচারী ?হসাবে বাংলার সবন্র ভ্রমণ করেন এবং বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে 



দ্বাবংশ পাঁরচ্ছেদ ২৮১৯ 

প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা লাভ করেন। ১৮০০ খ্যষ্টান্দে প্রকাশিত তৎকৃত চ795990000 
0 960851 নামক পুস্তকথাঁন বহু মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ। 

চরকাকে দাঁরদ্রের সহায়রপে বর্ণনা কাঁরয়া তান বলেন: শরাঁটশভারত যে সভ্য 
গবরন্নমেন্ট কর্তৃক শাসিত হইতেছে, তাঁহাদের পক্ষে এদেশের আত দাঁরদ্রদের জন্য 
জীবিকার ব্যবস্থা করা তুচ্ছ 'বষয় নহে। বর্তমানে এই প্রদেশে সাধারণের পক্ষ 
হইতে দাঁরদ্র ও অসহায়দের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নাই। যে সব ধিধবা ও অনাথা 
স্লীলোকেরা রুগৃণ বাঁলয়া অথবা সামাজিক মর্যাদার জন্য কৃঁিক্ষে্রে শ্রাীমকের কাজ 
কাঁরতে পারে না, তাহাদের পক্ষে জীবকার্জনের একমাত্র উপায় চরকায় সূতাকাটা। 
পুরুষেরা যখন শারীরিক অক্ষমতা বা অন্য কোন কারণে শ্রমের কাজ না কাঁরতে 
পারে, তখনই স্বীলোকেরা কেবলমাত্র এই উপায়েই পারবারের ভরণপোষণ কারিতে 
পারে। ইহা সকলের পক্ষেই সহায়স্বরূপ, এবং জশীবকার জন্য একান্ত প্রয়োজনণয় 
না হইলেও, দাঁরদ্রের দুর্দশা অনেকটা লাঘব কাঁরতে পারে। যে সমস্ত পারবার 
এককালে ধনী ছিল, দাঁরদ্যের দিনে তাহাদের দুর্দশাই সব চেয়ে বেশপ মর্মান্তিক 
হয়। গবর্নমেশ্টের নিকট আইনতঃ তাহাদের দাঁব থাকুক আর নাই থাকুক, মন্ষ্যত্বের 
দিক হইতে তাহারা নিশ্চয়ই গবর্নমেস্টের সহান-ভাত দাঁব কাঁরতে পারে। 

“এই সমস্ত বিবেচনা কারলে বুঝা যাইবে, দারদ্রের পক্ষে সহায়স্বরূপ এমন 
একি শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া নিশ্চয়ই উাঁচত। ইহা দ্বারা ব্যবসায়ের 1দক' হইতৈও 
ইংলণ্ডের যে লাভ হইবে, তাহা প্রমাণ করা যায়। বাংলাদেশ হইতে তূলার সূতী, 
কাঁচা তূলা অপেক্ষা সস্তায় ইংল্ডে আমদানি করা যাইতে পারে। আয়লণ্ড হইতে 
বহুল পাঁরমাণে পলনেন' এবং পশমের সূতা বিনাশুজ্কে ইংলশ্ডে আমদান হয়। 
ইহা যাঁদ ইংলগ্ডের পক্ষে ক্ষাতকর না হয়, তবে বাংলা হইতে আমদানপ সূতার উপরে 
কেন আতীরন্ত শুল্ক বসান হয়? ইহা ব্যতীত এই সৃতা আমদানির বিরুদ্ধে আরও 
নানারুপ বাধা সৃষ্ট করা হইয়াছে।” 

ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ 'নম্প্রয়োজন। ১৮০৮--১৮১৫ খুসঃ পর্যন্ত উত্তর 
ভারতের আর্ক অবস্থা আলোচনা কারয়া বূকানন হ্যাঁমিলটন একখানি বাহ 
লিখেন। উহা হইতে কতকগ্ীল তথ্য আমি উদ্ধৃত কারতোঁছি।-_ 

“কাঁষির পরেই সূতাকাটা ও বস্ত্র বয়ন ভারতের প্রধান জাতীয় ব্যবসা। সমস্ত 
কাটুনীই স্তীলোক এবং জেলায় (পাটনা শহর ও বিহার জেলা) ডাঃ বৃকাননের গণনা 
মতে তাহাদের সংখ্যা ৩,৩০,৪২৬। ইহাদের মধ্যে আধকাংশই কেবল বিকালে কয়েক 
ঘণ্টা মাত্র সূতা কাটে এবং প্রত্যেকে গড়ে বার্ধক ৭৮ পাই মূল্যের সূতা কাটে। 
সতরাং এই সমস্ত কাটুনীদের কাট্যু সুতার মোট মুল; আনুমানিক বোঁ্ষক) 
২৩,৬৭,২৭৭ টাকা। এইভাবে 'িসাব কাঁরলে দেখা যায়, ইহাদের সৃতার জন্য 
প্রয়োজনীয় কাঁচা তুলার মূল্য ১২,৮৬,২৭২ টাকা এবং কাটুনশীদের মোট লাভ থাকে 
১০,৮১,০০৫ টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক কাটুনীর বার্ধক লাভ গড়ে ৩1০ আনা। 
কয়েক বংসর হইতে স্ক্ষর সূতার চাহিদা কাময়া যাইতেছে । সুতরাং স্রীলোক 
কাটুনীদের বড়ই ক্ষাঁত হইতেছে। 



২৮২ আত্মচাঁরত 

“সৃতাকাটা 'ও বস্ বয়ন সাহাবাদ জেলায় প্রধান জাতায় ব্যবসা । এই জেলায় 
প্রায় ১৫৯,৫০০ জন স্ত্রীলোক সৃতাকাটার কাজে 'নষুন্ত আছে এবং তাহাদের 
উৎপন্ন সৃতার মোট মূল্য বার্ধক ১২,৫০,০০০ টাকা ।”€১) 

সূতাকাটা ও বস্ববয়নের মধ্যে ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ । পাার্ণমা জেলার সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে,_“কার্পাস বস্ত্র বয়নকারীর সংখ্যা বিস্তর এবং তাহারা গ্রামের লোকদের 
ব্যবহারের জন্য মোটা কাপড় বুনে। সক্ষম বস্ত্র বুূনিবার জন্য সাড়ে তিন হাজার 
তাঁত আছে। তাহাতে &১,০৬,০০০ টাকা মূল্যের বস্ত উৎপন্ন হয় এবং মোট 
৯,৪৯,০০০ টাকা লাভ হয় অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতে বার্ষক গড়ে ৮৬ 'শালং লাভ 
হয়। মোটা কাপড় বানবার জন্য ১০ হাজার তাঁত নিযুন্ত আছে এবং তাহাদের 
উৎপন্ন কাপড়ের মোট মূল্য ১০,৮৯,৫০০ এবং মোট ৩২৪,০০০ টাকা লাভ হয় ; 
অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতে বার্ষক গড়ে ৬৫ শাঁলং লাভ হয়।” 

রমেশ দত্ত কৃত 'ভারতের আর্থক ইতিহাস" গ্রল্থ হইতে এই সমস্ত বিবরণের 
কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি উপসংহারে বাঁলয়াছেন_“উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদ পর্যন্ত ভারতের লোকেরা নানা শিল্পকার্যে নিষুন্ত ছিল। বস্ত বয়ন 
তখনও তাহাদের প্রধান বৃত্ত ছিল। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক সূতা কাটিয়া জীবকার্জন 
কাঁরত।” 

০১) “সব সৃতাই স্বীলোকেরা কাটে এবং উহা তাহাদের অবসর সময়ের কাজ”। 
“ভারতীয় মসলিন ইংলশ্ডে ১৬৬৬ সালে প্রথম আমদানি হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, 

১৮০৮ সালের ১২॥০ লক্ষ টাকা বর্তমান কালের ৫০ লক্ষ টাকার সমান। 
“সাগ্রাজ্ঞজী নূরজাহান এদেশের 'শাঁজ্পগণকে বিশেষ উৎসাহ 'দিতেন এবং তাঁহারই পচ্ঠ- 

পোষকতায় ঢাকাই মসালন প্রাসাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছিল।...পরবর্তী কালেও ঢাকাই মসাঁলনের খ্যাত 
অক্ষুগ্ন ছিল। এমনাক বর্তমানকালে, বয়নাশিজ্প ইংলণ্ডে প্রভূত উন্নাত লাভ কাঁরলেও, ঢাকাই 
মসাঁলন এখনও অপ্রীতৎ্বন্দ্বী। স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য এবং স্ বানি তাত পাদের টিকে 
জগতের যে কোন দেশের বয়নাশ্পজাত অপেক্ষা শ্রেম্ঠ। 

“পূর্কালে ঢাকা জেলায় সর্বশ্রেণীর লোকই সূতা কাটার কাজ করিত। ১৮২৪ সাল হইতে 
এই শিরেপর অবনাঁত আরম্ভ হয় এবং তাহার পর হইতে ইহা দ্রুতগাঁততে লোপ পাইতেছে। 

“ঢাকা জেলার প্রায় প্রত্যেক পারবারই পূর্বকালে সূতা কাটিয়া উপার্জন কারিত। কিন্তু 
সস্তায় বিলাতী সূতা আমদানি হওয়াতে এই প্রাচীন শিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে পারত্যন্ত হইয়াছে 

“এইরূপে যে সূতাকাটা ও বস্রবয়ন শিপ এদেশে অগ্গাণত লোকের অন্নসংস্থান কাঁরয়াছে, 
তাহা ৬০ বৎসরের মধ্যেই গবদেশীদের হাতে চাঁলয়া গগয়াছে।” 18310 £ 700007717% 0] 19006 

মোরল্যান্ড তাঁহার [10019 ৪ 10৩ 10621) ০1 4১16৪: নামক গ্রন্থে 'লিখিয়াছেন £-- 
“বাংলাদেশ নেংট পাঁরয়া থাকত, এ 'সিদ্ধান্তও যাঁদ আমরা কার, তাহা হইলেও স্বীকার 

করিতে হইবে, বস্ত্বয়ন শিল্প ভারতে খুবই প্রসার লাভ কারয়াছিল এবং ৯৬০০ খন্টাব্দে 
ভারতের মোট উৎপন্ন বস্তজাত 'শিক্প জগতের একট প্রধান ব্যাপার ছিল। স্বদেশের সমস্ত 
অভাব তো পূরণ কাঁরতই, তাহা ছাড়া বদেশেও ভারতের বস্ত রপ্তানি হইত।» 

র্যাল্ফ ফচ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ১৫৮৩ খুইঃ) ধলাখিয়াছেন £_ 
“বাকোলা হইতে আম ছারপুরে প্রৌপুরে) গেলাম ।...এখানে প্রচুর কার্পাস-বন্ত্র উৎপন্ন হয়। 
“সনারগাঁও (সোনারগাঁও) 'ছারপুর হইতে ছয় লশগ দূরে একটি শহর । সেখানে ভারতের 

মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সক্ষর বস্ত্র উৎপন্ন হয়। 
* «এখান হইতে ' প্রচুর পাঁরমাণে বস্ত্র ও চাউল রপ্তাঁন হইয়া ভারতের সব, সংহল, পেগ, 

সুমাত্রা, মালান্কা এবং অন্যান্য নানা স্থানে যায়।” 



দবাবংশ পারচ্ছেদ ২৮৩ 

এইচ. এইচ. উইলসন 'িল-কৃত 'ব্রাটশ ভারতের ইতিহাসের পারশিস্ট লখেন। 
ভারতের বয়ন 'শজ্প 'কিভাবে ধ্বংস হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি 
[নম্নালাঁখত রূপ বর্ণনা কাঁরয়াছেন £__“পরাধীন ভারতবর্ষের উপর প্রভূ ব্রিটেন যে 
অন্যায় কাঁরয়াছে, ইহা তাহার একাঁট শোচনীয় দম্টান্ত। কাঁমশনের সাক্ষ্যে 
(১৮১৩ খঢীঃ) বলা হইয়াছে যে, ভারতের কার্পাস ও রেশমের বস্ত্রাদ ইংলন্ডের এ 
শ্রেণীর বস্ত্রজাত অপেক্ষা শতকরা ৫০1৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্য় হইত। সুতরাং 
ভারতীয় আমদানী বস্দ্ের উপর শতকরা ৭০1৮০ ভাগ শুক বসাইয়া অথবা এ 
গঁলর আমদানি একেবারে নাষদ্ধ করিয়া ইংলন্ডের বস্ত্রজাতকে রক্ষার ব্যবস্থা 
করা হইল। যাঁদ এরুপ করা না হইত, যাঁদ এই সমস্ত আতরিন্ত শুজক ও নিষেধ 
বাঁধ জারী না হইত, তবে পেইসলি ও ম্যানচেস্টারের কল-কারখানাগুল গোড়াতেই 
বন্ধ হইয়া যাইত এবং বাষ্পীয় শীন্তুর দ্বারাও তাহাদগকে চালানো যাইত না। 
ভারতশঁয় শিল্পের ধবংসস্তূপের উপর এগ্নাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছল। ভারত যাঁদ 
স্বাধীন হইত, তবে সে প্রাতিশোধ লইত, 'ব্রাটশ পণ্যের উপর আঁতীরন্ত শুজক বসাইত 
এবং এইরূপে নিজের শিল্পকে ধবংসমুখ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা কাঁরত। এই 
আত্মরক্ষার উপায় তাহাকে অবলম্বন কাঁরতে দেওয়া হয় নাই,_তাহাকে 'বদেশনীর 
দয়ার উপরে 'নর্ভর কাঁরতে হইয়াঁছল। বরাঁটশ পণ্য জোর কাঁরয়া 'বনা শুল্কে 
তাহার উপর চাপানো হইল এবং বিদেশী শিজ্প-ব্যবসায়ী অবৈধ রাজনোতিক অস্ব্ের 
সাহায্যে তাহার প্রাতিদ্বন্্ীকে পেষণ করিল, যে প্রাতিদ্বন্ীর সঙ্গে বৈধ প্রাতি- 
যোগিতায় তাহার জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না।” 

ভারতের আর একটি 'শল্পও ইংরাজ এই ভাবে ধৰংস করিয়াছেন। ভারতের 
তাঁতে বোনা চট ও থলে ভারতের বাহিরে নানাদেশে চালান যাইত। ১৮৮৫ খ্যশষ্টাব্দ 
পযন্তি এই দেশীয় শিল্পাঁটর খুব প্রসার হয়। ইংলণ্ড কিরুপে এই শিল্প ধ্বংস 
করে, আর একটি অধ্যায়ে তাহা বিবাতি করিব। 

বাংলা দেশে হাতে বোনা মোট। কাপড়ের শিল্প আমদানী 'বদেশী কাপড়ের 
প্রীতযোগিতায় বহ দিন পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছে । অন্যান্য প্রদেশও এই দজ্টান্ত 
অনুসরণ করিয়াছে। কেন লোকে 'দনের পর 'দন কম্ট কারয়া সৃতা বুনিবে ও 
কাপড় তৈরি করিবে, ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপান তো তাহাদের কলে তৈরী সক্ষ্র 
বস্তজাত লইয়া, ঘরের দরজায় সর্বদাই হাঁজর আছে! বাংলার খণগ্রস্ত অনশনাক্ুষ্ট 
কষকগণ, তোমরা তোমাদের দেশের ভদ্রলোকদের অনুসরণ কাঁরয়া নিজেদের দ.ঃখ- 
কম্ট বিস্মিত হও! হঠকা ছাঁড়য়া সিগারেটের ধম পান কর, পায়ে না হাঁটিয়া মোটর- 
বাসে চড়, চা খাইয়া ক্ষন্ধা নম্ট কর-_তুহা হইলেই আহারের ব্যয় আর বেশী লাগবে 
না। এবং এই সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদেশশ বাণকদের পকেট ভাত কাঁরয়া দাও। 
যখন মামলামোকদ্দমা করিতে শহরে যাইবে, তখন সিনেমা দেখিতে ও টর্টলাইট 
কিনিতে ভূলিও না। পাঠকগণ ক্ষমা কারবেন, বড়দুঃখেই আম এই সব কথা 
[লাঁখতোছি। . 

অর্থনীতি-বিদেরা আমাদের বলেন যে, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য খন সস্তায় 



২৮৪ আত্মচারত 

গবদেশ হইতে আমদানি করা যায়,তখন সেইগাীল এদেশে উৎপাদন করা- পাগলামি 
ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই কারণে তাঁহারা আমাদের লুপ্ত স্বদেশী পুনরুদ্ধার 
প্রচেন্টার প্রাত 'িদ্রুপবাণ বর্ষণ করেন। বর্তমান ষুগে চরকা প্রচলন করিবার চেষ্টা, 
আঁদম যুগের কোন লুপ্ত প্রণালীকে প্দনরঃজ্জীবিত করিবার চেম্টার মতই 
হাস্যকর। কিন্তু ইহার ভিতর একটা যে 'মথ্যা যান্ত আছে, তাহা আশ্চর্যরূপে 
তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বাংলার আঁধকাংশ স্থানে একমাত্র প্রধান ফসল আমন 
ধান্য এবং রোপণ ও বোনা, কাটা সমস্ত শেষ কারতে তিন মাস মান্র সময় লাগে । 
বংসরের বাক নয় মাস কৃষকেরা আলস্যে কাটায়। বাংলায় কোন কোন অন্চলে 
ধান ও পাট ছাড়া সাঁরষা, মটর প্রভৃতি রাবশস্যও হয়। কিন্তু সেখানেও কৃষকদের 
বংসরের মধ্যে &।৬ মাস কোন কাজ থাকে না। বর্তমান পাঁথবীর কঠোর জনবন- 
সংগ্রামে যে জাতি বৎসরের অধিকাংশ সময় স্বেচ্ছায় আলস্যে কাল হরণ করে, তাহারা 
বেশী দিন ধরাপৃষ্ঠে টিকতে পারে না। ইহার পাঁরণাম অনশন, অর্ধাশন এবং 
বিপুল খণভার-_ এখনই বাংলাদেশে দেখা যাইতেছে । পদ্মা, যমনা, ধলেশ্বরী, 
বন্ষপুত্র বিধৌত পূর্ববঙ্গে বর্ধার পর পাঁলমাটি পাঁড়য়া জাম উর্বরা হয় এবং প্রচুর 
ধান, পাট, কলাই, মটর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেখানেও, কৃষকেরা মোটের উপর 
স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন হইলেও মহাজনদের খণজালে আবদ্ধ ।(২) বস্তুতঃ, এই সকল 

(২) কৃষকেরা যে বিনা কাজে আলস্যে কালহরণ করে, তৎসম্বন্ধে কয়েকজন লেখক মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, যথা £ পানাশ্ডিকর-_ ৬/9৪111।) & ড1610875 01 006 86088] 70616, 
১. 150 জ্যাক বলেন,_-“কৃষকদের কাজের সময়ের হিসাব কাঁরলে দেখা যায় যে, তাহারা পাট 
চাষের জন্য তন মাস কাজ করে এবং ৯ মাস বাঁসয়া থাকে। যাঁদ ধান ও পাট উভয় শস্যই তাহারা 
উৎপাদন করে, তবে জুলাই ও অগস্ট মাসে আর আতরিন্ত দেড়মাস মাত্র কাজ তাহাদের 
হয়।» 

“যতদিন পযন্তি তাহাদের হাতে খাদ্য ও অর্থ থাকে, ততাঁদন তাহারা পরকুৎসা, দলাদলি, 
মামলামোকদ্দমা এই সব করিয়া কাল কাটায়।”-__3070/5. 

ইউরোপের কৃাঁষপ্রধান দেশসমূহের কৃষকেরা অবসর সময়ে যে সময়ে চাষের কাজ না 
থাকে) কি করে, তাহার বর্ণনা আমাদের দেশের লোকের পক্ষে বেশ শিক্ষাপ্রদ হইবে। বাংলাদেশে 
হিন্দ ও মুসলমান স্ত্ীলোকেরা পর্দানাশন, তাহারা বাঁহরে যাইয়া কাজ কারতে পারে না। 
গন্তু ইউরোপের স্বীলোকেরা সমস্তপ্রকার গৃহকার্য কাঁরয়াও অন্য নানা কাজে বেশ দুপয়সা 
উপার্জন করে, যথা £-_-“পাঁরবারের সকলেই আত প্রত্যষে উঠে এবং গরম কাঁফ ও রুটি খাইয়া 
কাজে লাগয়া যায়। কৃষক, তাহার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা এবং পুরুষ শ্রমিক প্রভৃতি ক্ষেতের. 
কাজে যায়। এই সব ক্ষেতে গম, রাই, ওট, যব প্রভাতি শস্য হয়। নিতো পারিনি 
প্রভৃতি সর্বঘই হয়। শিস ১১৫৭-৯৭১৬ ৮৪ 

যখন ক্ষেতের কাজ করে, সেই সময়ে স্ব গৃহে তাহার ঝাঁড়তে মাল ভার্ত কাঁিয়া 
বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। এই ঝাড় প্রায় এক গজ লম্বা এবং পিঠে ঝুলানো থাকে । ঝুড়িতে 
শাকসবাঁজ, ফল, গৃহে প্রস্তুত রুট প্রভীত থাকে। শহরের লোকরা এগ্াল খুব আগ্রহের সঙ্গে 
কেনে। পঠের' ঝড় যখন ভার্ত হয়, তখন একটা ছোট ঝাড় ভার্তি কাঁরয়া মাথার উপরে 
তাহারা নেয়। এই ঝাাঁড়তে সময় সময় ডিম থাকে, কিন্তু প্রায়ই বাজারে বারুর জন্য মুরগী 
লওয়া হয়। 

“শীতের মাঝামাঝিই কৃষকদের পক্ষে সুখের সময় । এই সময়ে তাহারা ক্ষেতের কাজ কারিতে 
পারে না, ঘরে বাঁসয়াই বাসনপত্র মেরামত করে, কিছু ছুতারের কাজ করে, কাস্তে, কোদাল, ছি, 
করাত প্রভাত ধার দেয়। স্তব্ীলোকেরা সৃতাকাটা, কাপড় বোনা ও কারুসূচশর এএম্রয়ডারীর) 
কাজ করে। 



দ্বাবংশ পরিচ্ছেদ ২৮ 

অণ্চলে লোকসংখ্যা খুব বেশী হইয়া পাঁড়য়াছে, প্রাত বর্থমাইলে লোকসংখ্যার 

পারমাণ ৬০০ হইতে ৯০০। জাম বহু ভাগে বিভন্ত হওয়াতে ময়মনাসংহ অণ্চল 

হইতে বহু বহু; লোক আসামে যাইতেছে । ময়মনাঁসংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখাঁল প্রভাত 
বাংলার পূর্বাঞ্চলের কৃষকেরা আঁধিকাংশই মুসলমান, তাহারা পারশ্রমী ও কম্টসাহণু। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে জাহাজে লস্করের কাজ গ্রহণ করে। এই কারণেও লোক- 
সংখ্যার চাপ কিয় পাঁরমাণে হ্রাস হয়। 

জাম উর্বরা হইলেই যে সেই অঞ্চলের আঁধবাসীদের অবস্থা ভাল হইবে, এমন 
কোন কথা নাই। বরং অনেক সময় তাহার িপরণত দেখা যায়। এ বিষয়ে রংপুরের 
দৃম্টা্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অঞ্চলের জমি খুব উর্বরা, এবং ধান, পাট, 
তামাক, প্রভাতি কয়েক প্রকারের শস্য এবং শাকসবাঁজ এখানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু 
এই জেলার আঁধবাসীরা অত্যন্ত আশাক্ষিত ও অনুশত। অনেক সময়েই তাহারা 
জীবনধারণের উপযোগী সামান্য কিছু শস্য উৎপন্ন করিয়াই সন্তুষ্ট হয়। তাহারা 
অত্যন্ত অলস এবং বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস বাঁসয়া থাকে । অবশ্য স্বীকার 
কাঁরতে হইবে, রংপুরে হিন্দু রাজবংশীদের পাশাপাশি মুসলমানেরাও বাস করে। 
কিন্তু তাহারা একই জাতির লোক হইলেও হিন্দুদের চেয়ে বেশী কমণি। 

পঞ্জাব ও মীরাট জেলার কৃষকেরা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকীতির। তাহারা এখনও চরকা 
কাটে এবং তাহাদের বোনা মোটা সূতায় তাহাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য মোটা 
কাপড় তোর হয়। ১১৯২৯ সালে আমি মীরাটে যাই। খাটাউলি শহরের ২০ মাইল 
উত্তরে একটি গ্রামে গিয়া আম বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে দেখিলাম, প্রায় প্রত্যেক 
গৃহে চরকা চলিতেছে । গৃহকন্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ একত্র বাঁসয়া রোদ পোহাইতে 
পোহাইতে চরকা কাটিতেছে, এ দ্য প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এখানেও তথাকাঁথত 
“সভ্যতা” ধীরে ধারে প্রবেশ কাঁরতেছে। ধুতি, পাগাঁড় পরা গ্রামবাসীরা সক্ষম 

1বদেশন দ্রব্য কাঁনতে আরম্ভ কাঁরয়াছে। স্থানীয় গান্ধী আশ্রমের কর্মীরা মেয়েদের 

“কেবল পুরুষেরা নহে, স্নবলোকেরাও আশ্চর্যরকমের ভারবহন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। 
মাথায় প্রকান্ড বোঝা লইয়া সোজাভাবে তাহারা, পাহাড়ের উপর 'দিয়া চলিয়া যায়। বোঝা 
ভারী হইলে সময়ে সময়ে পিঠেও বহন করে। কোন কোন সময়ে আবার এই বোঝার উপরে 
ছোট 'শিশুকেও দেখা যায়। যাযাবর রমণশীদের মত তাহারা শিশুকে সঙ্গে লইয়া চলে, চলিতে 

তাহাকে স্তন্য পান করায়। 
“ফ্রিটালর আঁধবাসীদের মধ্যে যাযাবর প্রবাত্ত বেশ লক্ষ্য করা যায়। এখানকার স্্ীলোকেরা 

৩1৪ বা &।৬ জনে দলবদ্ধ হইয়া সমস্ত ইটাল ঘ্যারয়া জানস বিরুয় করে। সঙ্গে ঝাঁড়র 
[ভিতরে অথবা পিঠের সঙ্গে থালয়ায় বাঁধা অবস্থায় তাহাদের শিশু থাকে। পেয়ালা, সূতা, 
সেলাইয়ের বাক্স, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় নামার্প কাঠের বাসনপত্র এই সব তাহারা বিরুয় করে। 
এগৃলি পুরুষেরা' শতকালে ঘরে বাঁসয়া তোর করে। আরও আশ্চর্যের 'ববয় এই যে, এই 
দশর্ঘ ভ্রমণকালে কোন কোন সময়ে তাহারা মাসের পর মাস ভ্রমণ করে এবং 
আঁতক্রম করে-_কোন পুরুষ তাহাদের সঙ্গে থাকে না। এই সব কম্টসহিষ্ু কমি 
স্বাধনভাবেই নিজেদের ছোটখাট ব্যবসা চালায় ।”-15%6 ০1 760 7%8201898 9% 25 121)61108 

0. 9819801. 

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সর্ব এবং যক্তপ্রদেশ, বিহার ও পঞ্জাবেও, কোন কোন শ্রেণণর 
তের 



২৮৬ আত্মচারত 

হাতের তৈরী সূতা প্রভাত 'কানয়া তাহাদের উৎসাহত কাঁরতে চেষ্টা করে, কিন্তু 
আশ্রমের অর্থসামর্থা বিশেষ নাই। যাঁদ এই স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহ দবার জন্য 
উপযুক্ত সঙ্ঘ বা প্রাতষ্ঠান থাঁকত, তবে খুবই কাজ হইতে পাঁরত। 'কন্তু বাংলার 
ন্যায় এ প্রদেশেও সরকারী শিজ্প বিভাগের নিকট চরকা পনাঁষদ্ধ বস্তু”, কেননা এই 
ণশলপ পুনরুজ্জীবিত হইলে ল্যাগকাশায়ারের বস্ত শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইতে 
পারে। মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার গ্রন্থে নিছক সত্য কথাই লখিয়াছেন__ 
“গবর্মমেন্ট যখন গর্ব করেন যে, ভারতে পুরাতন দেশীয় শিল্পের পাঁরবর্তে তাঁহারা 
সস্তা কার্পাস বস্ত্জাত যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সে কথা শ্হানয়া মন 
বিষাদভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু ইহার ফলে ভারতের যে বিষম ক্ষাত হইয়াছে. সে 
বিষয়ে তাঁহারা অন্ধ।” মীরাটে বহু জমিদার এবং ধনী বাণনয়া আছে। কিন্তু 
বর্তমান যুগের চিন্তাধারা তাহাদের মন স্পর্শ করে নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকে, 
ব্রিটিশ কমিশনার বা কালেইরের যে কোন বাতিকে উৎসাহ 'দবার জন্য প্রচুর অর্থ 
[দতে পারে, নিজেদের ছেলে-মেয়ের বিবাহে মিছিল ও তামাসার জন্য ৫০ হাজার 
টাকা ব্যয় কাঁরতে পারে; কিন্তু যাহাতে স্থায়শ উপকার হয়, এমন কোন কাজে 
তাহারা এক পয়সাও দিবে না। এই সমস্ত ব্যবহারের মূলে যে মনোভাব কার্য 
কাঁরতেছে, তাহার কথাও কিছ বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশে দেখা যায়, যে সমস্ত 
কৃষকের অবস্থা ভাল তাহারা শ্রমের কাজ করিতে ঘৃণা করে এবং ভদ্রলোকদের 
অনুকরণ করে। বাংলার কোন কোন অণ্চলে কৃষকেরা আমন ধান ব্ানবার সময় 
এক মাস দেড় মাস খুবই পারশ্রম করে, তাহার পরে কয়েক মাস বাঁসয়া থাকে । 
এমন কি, ধান কাটার সময়ে তাহারা পশ্চিমদেশীয় মজুরদের সাহায্য নেয়। 

অবস্থা কির্প শোচনীয় ও কুৎীসত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবলে কন্ট হয়। 
কৃষকেরা গৃহজাত মোটা কাপড় ছাড়িয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের সুক্ষ বস্ত্র কানতেছে। 
ঘরের তামাক ছাঁড়য়া বিদেশী সিগারেট খাইতেছে। মামলামোকদ্দমা কারতে হইলে 
8৪1৫ মাইল হাঁটিয়া নিকটবর্তী শহরে আর তাহারা যাইতে চাহে না, দুই আনা পয়সা 
খরচ করিয়া মোটরবাসে চড়ে। ইহার অর্থ এই যে, তাহারা জমির আতী'রন্ত উৎপন্ন 
ফসল প্রভাতি বেচিয়া যে পয়সা পায়, তাহা আধুনিক সভ্যতার বলাসোপকরণ 
প্রভৃতির জন্য ব্যয় করে। একথা সত্য যে, আমৌরকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ জনের 
মধ্যে অথবা প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন কৃষক নিজের মোটরগাড়ীতে চড়ে, কিল্তু 
এ সমস্ত কৃষকের নিকট প্রাত মানটের মূল্য আছে। তাহারা মোটের উপর 
সুশীক্ষত,কৃষিকার্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করে এবং এইরূপে 
জাঁমর উৎপন্ন ফসলের পাঁরমাণ বাঁদ্ধ করে। কিন্তু বাংলার কৃষকেরা আঁশাক্ষত ও 
অজ্ঞ। একাঁদকে কৃঁষিকার্যে সেকেলে মান্ধাতার আমলের প্রণালন(৩) অবলম্ষন 

0৩) ডাঃ ভোয়েলকার বলেন, “তাহারা যে উপয্স্ত পরিমাণে ফসল উৎপাদন কারিতে পারে 
না, তাহার প্রধান কারণ-_ জলসরবরাহ এবং সারের অভাব।” এ বিষয়ে ডাঃ ভোয়েলকারের সঙ্গে 
আমি একমত হইলেও, আমার পূর্বোল্লাখিত কথাগুলির কোন ব্যত্যয় হয় না। সম্প্রাত সারণ, 



্বাবিংশ পাঁরচ্ছেদ ২৮৭, 

কাঁরয়া, অন্যাদকে পাশ্চাত্য সভ্যতার 'বলাস ভোগ কাঁরতে গিয়া, তাহারা ধৰংস- 
প্রাপ্ত হয়।(৪) সাগর-সঙ্গমে নিকটবতন ব-্বীপ অণুল ব্যতীত ভারতের অনা 
সর্বত্র জমির উর্বরতা হ্থাস পাইতেছে, তাহার লক্ষণ স্পম্টই দেখা যাইতেছে । ষাট 
বংসর পূর্বে আমার বাসগ্রাম ও তাঁল্নকটবর্তী অঞ্চলে রাঁবশস্য এখনকার চেয়ে 
দ্বিগুণ হইত। জমি কিছুকাল পাঁতিত রাখতে দেওয়া তো হয়ই নাই, কোনরুপ 
সার দেওয়ার ব্যবস্থাও নাই। বৎসরের পর বংসর একই জাঁমতে একই প্রকার শস্য 
উৎপাদন করা হয়। ফলে জামির উর্বরা শান্ত নম্ট হয়, ফসলের পাঁরমাণ কম হয় 
এবং ফসলের উৎকর্ষও হাস পায়। সরকারা কর্মচারা প্রভৃতির ন্যায় যাহারা কেবল 
বাহর হইতে দেখে, তাহারা বলে যে, দেশে আমদানী পণ্যের পাঁরমাণ বাঁড়তেছে, 
অতএব বুঝা যাইতেছে যে, কৃষকদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে ভাল হইতেছে। যাহারা 
অনশনে বা অর্ধাশনে থাকে, খণজালে জড়িত, জাঁমতে ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা 

যাহাদের হ্রাস পাইতেছে, তাহারা যাঁদ বদেশশী পণ্যের মোহে মৃণ্ধ হয়, তাহা হইলে 
আর্ক হিসাবে তাহারা আত্মহত্যাই করে। 'শ্বেতাঙ্গদের শিজ্পজাত” 'বিদেশশ 
বস্বের তথা নানার্প 'বিদেশন দ্রব্যের প্রাত তাহাদের মোহের ফলে ভারতঈয় কৃষকদের 
অবস্থা, বিষধর সর্পের (1800-978%০) মোহনী শীন্ততে আকৃষ্ট পক্ষীর মত হইয়া 
দাঁড়ায়_এই মোহ তাহাঁদগকে ধবংসের মুখেই টাঁনয়া লইয়া যায়। 

আধ্ীনক সভ্যতার জয়যান্রার ফলে, লক্ষ লক্ষ কাটুন, তাঁতি, ছুতার, কামার, 

মীরাট প্রভৃতি স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। সেখানে উৎপন্ন ইক্ষুর শোচনীয় অবস্থা 
দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। যে ভাবে ইক্ষু হইতে রস নিঙড়ানো ও তাহা জবাল দিয়া 
গুড় করা হয়, তাহাও আত আদম অনুন্নত প্রণালীর। জাভার ইক্ষুচাষীরা যে বৈজ্ঞানিক 
ফষপ্রণালী অবলম্বন কাঁরয়া এবং উন্নত প্রণালশতে গুড় প্রস্তুত করিয়া এদেশের ইক্ষ-চাষখাঁদগকে 
পরাস্ত কাঁরবে, তাহা আর 'বাচনত্র ক? 

08) “আমোরকার রেড-ইন্ডিয়ানেরা যখন বন্যপ্রদেশের একমান্র অধিবাসী ছল, তখন তাহাদের 
অভাব আত সামান্য ছিল। তাহারা নিজেরা অস্ম তোর কারত, স্রোতা্বিনীর জল ব্যতীত অন্য 
পানীয় আইত না এব পশম দয়া দেহ আচ্ছাদন কারিত এবং এ পশত মাংস খাইত। 

“ইউরোপয়েরা উত্তর আমোরকার এই আদম অসভ্য জাঁতদের মধ্যে আগ্েয়াস্ম, মদ এবং 
লোৌহ আমদানি করিল। তাহাদের পশুচর্মের পোশাকের পারবর্তে কলের বস্জাত' যোগাইল। 
এইরূপে তাহাদের রুচির পারবর্তন হইল, কিন্তু তদনূরূপ 'শল্পজ্ঞান তাহাদের ছিল না, কাজেই 
শ্বেতাঙ্গদের প্রস্তুত পণ্যই তাহারা রুয় কাঁরতে লাগিল। কন্তু এই সব পণ্যের পারবর্তে বন্যজাত 
ফার' পেশুলোম) ছাড়া আর তাহাদের 'কিছ দিবার ছিল না। সূতরাং কেবল নিজেদের জীবন- 
ধারণের জন্য নয়, ইউরোপণয় পণ্য কয় কারবার নামত্তও তাহাঁদগকে বনজগ্গল ঢঁড়য়া পশূহননে 
প্রবৃত্ত হইতে হইল। এইরুপে রেড-ইশতিযানদের অভাব বাঁড়তে লাগিল, কিম্ছ ভাহাদের 
স্বাভাবক বন্যসম্পদ ক্ষয় হইতে লাগল 
কামাল বা উর রারিরা রনির 

গাঁরশ্রম কাঁরতে হয়। দিনের পর দন শিকার অন্বেষণ করিয়া তাহাদের ব্যর্থ হইতে হয়, এবং 
ইতিমধ্যে তাহাদের পাঁরব'রবর্গ গাছের বাকল, শিকড় প্রভাত খাইয়া জীবনধারণ করে অথবা 
অনাহারে মরে। তাহাদের চারিদিকে অভাব, দৈন্য ও দুর্দশা । প্রাত বংসর শীতকালে তাহাদের 
অনেকে না খাইয়া মরে।৮ 205 170০005৬1116--7)0700001 8) 44 7871065 2), 402, 

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনায় রেড-ইশ্ডিয়ানদের জীবনের এক শাতাব্দী পূর্বেকার চিত্র পাওয়া হ্যুয়। 
রেড-ইশ্ডিয়ানেরা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙালী কৃষকেরাও এইভাবে ধবংসের মুখে 
চালয়াছে। 



২৮৮  আত্মচারত 

মাঁঝ মাল্লা, গাড়োয়ান প্রভৃতি যে কিরূপে নিরন্ন হইয়া পাঁড়য়াছে, তাহার আঁধক 
বর্ণনা কারবার প্রয়োজন নাই ।৫) 

১৮৮০ সালে স্যার জন বার্ডউড ভারতীয় ভদ্রলোক ও ভদ্্রমাহলাদের লক্ষ্য 
কারয়া লেখেন যে, তাঁহারা যেন কখন ভারত-জাত বস্দ্ে প্রস্তুত পোশাক ছাড়া অন্য 

৫৫) “ভারতে বিশুদ্ধতম লৌহ এবং উৎকৃষ্ট ইস্পাত 'ছিল। তাহার 'নদর্শনস্বর্প এখন 
যে সব স্বম্ভ, অস্তুশস্ত্র প্রভৃতি আছে, তাহা বর্তমান ধাতুশিল্পধদের পক্ষে ঈর্ধার বস্তু। দেশশয় 
লৌহশিল্প যেভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে মন 'রষাদভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। লোহার 
সম্প্রদায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কর্মকারেরাও ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে। কেবলমান্ত রাজারাই অস্বশস্ 
বর্মাদি তৈরি করাইবার জন্য কত লোক নিযুস্ত করিতেন। দরজার কব্জা, শিকল, তালা প্রভাতি 
তৈরি কারবার কত কারখানা ছিল। প্রাচীন 'শিজ্পগুঁল লুপ্ত হইয়া যাওয়াতেই জাঁমর উপর 
এই অত্যাধক চাপ পাঁড়য়াছে। চলাচলের যানবাহনাঁদর কথাই দণ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক। স্থলপথে 
ও জলপথে পণ্য বহন করিবার জন্য কত অসংখ্য লোক নিযুস্ত ছিল। রথ, গাড়ী এবং নৌকা 
তোর কাঁরয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবন ধারণ কারিত। বাম্পচাঁলত যান এবং মোটরগাড়খ প্রত্ীতি 
এখন সুদূর নিভৃত পল্লীতেও প্রবেশ কাঁরয়াছে।”__ জে. সি. রায়, কাঁলকাতা 'রাঁভউ, অক্কৌোবর, 
১৭৯২৭। 

“পাশ্চাত্য সভ্যতা এই জাতির স্বাভাবক জাবনযান্রা ও শ্রমাবভাগ রীতির উপর সহসা আক্ুমণ 
করাতে যত কিছ? আর্থক ও সামাঁজক বিপর্যয় ঘাঁটয়াছে, সমাজের শান্ত ক্ষয়প্রা্ত হইয়াছে এবং 
তাহার পুনরুদ্ধার করা কাঁঠন হইয়া পাঁড়য়াছে। চাঁরাদক হইতে আমরা ইহারই প্রমাণ পাইতোছি। 
একাঁদকে কৃষকদের সংখ্যা ব্লমাগত বাঁড়তেছে এবং জমির উপর অত্যাঁধক চাপ পাঁড়তেছে, অন্যাদকে 
আধ্ীনক ধনতন্ত ও কলকারখানার সঙ্গে প্রাতযোগিতায় পরাস্ত শিল্পীরা আর্ক ধ্বংসের মুখে 
চলিয়াছে, এবং ইহার ফলে নানা রোগ ও মৃত্যুর হার বাঁড়য়া যাইতেছে । বাংলার সমতল ভূমিতে 
ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রাচীন জলানকাশ ব্যবস্থা পাঁরত্যন্ত হইয়াছে, তাহার উপর রেলওয়ে বাঁধ ও রাস্তা 
প্রভীত অবস্থা আরও সঙ্গীন কারয়া তুিয়াছে। আর এই সকলের ফলে যে দেশে একাঁদন সুখ 
শান্তি ও এশবর্যে পূর্ণ ছিল, তাহাই এখন দারিদ্র্য ও ম্যালোরয়ার আবাসভূঁমি হইয়া উঠিয়াছে।”-_ 
স্যার নীলরতন সরকার ; এই বিখ্যাত াফংসক রোগের নিদান যথাথই 'নিণয় কাঁরয়াছেন। 

“অনেকেই এখন রেলওয়ের আশ্রয় নেয়। বাঙালী মাঝিমাল্লার মুখে শুনয়াছি, এই কারণে 
তাহাদের এক বিষম ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা বলে, পূর্বে কোন কোন ভদ্রলোক পাঁরবারবর্গসহ 
কাশী, প্রয়াগ বা অন্য কোন তঁর্ঘস্থানে যাইতে হইলে নৌকা ভাড়া কাঁরতেন এবং এইর্প ভ্রমণে 
কয়েক সপ্তাহ, এমন কি কয়েক মাসও লাগিত। কিন্তু এখন তাঁহারা রেলগাড়ধতে উঠেন এবং 
গন্তব্য স্থানে যাইতে একদিন মান্র সময় লাগে।” বেভারজ ঃ বাখরগঞ্জ, ১৮৭৬। * 

বিদেশী পণ্য ও বলাসদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরকারী আদেশের দম্টান্ত। 
“সাংহাই চেন) জেলা গবর্নমেণ্ট ১লা অগস্ট তারিখে হুকুম জার করেন যে, চপনাদগকে 

কেবলমান্র দেশজাত পণ্য ব্যবহার কাঁরতে হইবে এবং 'বিদেশশ বিলাসদ্রব্য ত্যাগ কাঁরতে হইবে। 
হ,কুমনামায় আরো 'লাখত ছিল যে, চীনা শিজ্পবাবসায়ীদিগকে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য 
হাস কাঁরতে হইবে এবং প্রস্তুতপ্রণালীর উন্লাত কারতে হইবে ।”--7%6 07%.5 7728719 26586, 
£৯0৮. 9, 1930, 

জাতীয় গঠনকার্যে নিযুস্ত চীনা ছান্রেরা দেশজাত বস্রাদ পারতে বাধ্য। 
“ন্যানাকংএর শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর হইতে ১৬ই মে তারিখে দেশের সমস্ত সরকারণ বিদ্যালয়ে 

এই আদেশ জারণ করা হয় যে, সমস্ত ছান্রুদিগকে বস্ত্ানার্মত ইউনিফরম বা ডীর্দ পারতে হইবে এবং এ সমস্ত বস্ত্র যতদূর সম্ভব দেশজাত হওয়া চাই ।৮-:776 07276 1724772  2295160, 
1085 24, 1930. রর 

চীনা শ্রমিকেরা নূতন সুইডিশ দেশলাই কারখানার বিরুদ্ধে আপাঁন্ত জানাইয়াছে। 
“সাংহাইয়ের চৌকাড়ু নামক স্থানে "সুইডিশ ম্যাচ দ্রীস্ট' কর্তৃক একটি বড় দেশলাইয়ের কারখানা 

স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইহার ফলে চীনা শ্রাীমকদের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্সাংহাই 
জেনারেল লেবর ইউীনয়ন “প্রপারেটারি কামিট_তারযোগে একাঁট ঘোষণাপত্রে গবনমেন্ট ও 
দেশবাসাঁর নিকট আবেদন করেন যে, চীনদেশে বিদেশিগণ কর্তৃক দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন 
বন্ধ করা হোক এবং দেশীয় দেশলাই 'শজ্পকে রক্ষা করা হোক ।”-776 0765 7766710 708556% 
805 28, 1930. 
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িছন না পরেন এবং ইহা তাঁহাদের জাতীয় সংস্কাত ও মর্াদাবোধের অন্যতম 

নিদর্শন স্বরূপ হওয়া উচিত। 
আম যাহা বাঁলয়াছ, তাহা হইতেই পাঠকেরা বাঁঝতে পারবেন যে, 'শাক্ষর্ত 

ভদ্রলোকেরা এবং তাঁহাদের দ্টান্তে কিয়ংপারমাণে কৃষকেরাও যাঁদ ইউরোপা য়দের 
জণীবনযান্রা-প্রণালী অনুকরণ করে এবং তাহার ফলে বিদেশ পণ্যের প্রচুর আমদান 
হইতে থাকে, তবে উহাতে দেশের শ্রীবাঁদ্ধর লক্ষণ প্রকাশ পায় না বরং তাহার 
িপরীতই বুঝায়। দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, অহা সমগ্র লোকসংখ্যার পক্ষে 
যথেস্ট নহে, তৎসত্বেও বিদেশ বিলাসদ্রব্যের আমদানি বাঁড়য়া চাঁলয়াছে! আমাদের 
অর্থনশীতাবিদেরা, যাঁহারা কলেজের পড়ুয়া মান্র, চরকার প্রাতি 'বিদ্ুপবাণ নিক্ষেপ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাঁদগকে যাঁদ জিজ্ঞূসা করা যায় যে, কৃষকেরা বৎসরের 
মধ্যে ছয়মাস হইতে নয় মাসকাল যখন বাঁসয়া থাকে, তখন তাহারা কি কারবে, তবে 
তাঁহারা কোনই উত্তর দিতে পারেন না। এই আলস্য ও অকর্মণ্যতার ফলে বাংলা 
দেশ প্রাত বংসর যে ত্রিশ কোটি টাকা দিতে বাধ্য হয়, তাহা পূর্বে এই দেশেরই 
কাটুনী ও তাঁতীরা পাইত। বাংলার এই জাতীয় িজ্প ধৰংস হওয়াতে এই টাকাটা 
ল্যা্কাশায়ার ও জাপানী শিজ্প ব্যবসায়ীদের হস্তগত হইতেছে। 

আশা থাকবে না। মনুষ্যজাতির পক্ষে ইহাই স্বাভাঁবক 'নয়ম। বাংলার কৃষক 
রমণণীরা এবং ভদ্রঘরের স্নীলোকেরা পূর্বে যে সময়টায় সূতা কাঁটিতেন ও কারু- 
শিল্পের কাজ কারিতেন, এখন সেই সময় তাঁহারা বাজে গঞ্পগুজব করিয়া ও 'দিবা- 
নিদ্রা দিয়া কাটান। রেনান বাঁলয়াছেন, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদ আলস্য 
প্রবেশ করে, তবে ফল আত 'বিষময় হয়। 

“যাঁদ দরিদ্রদের বলা যায় যে, কোন কাজ না কাঁরয়াই তাহারা সুখশী হইতে 
পারবে, তবে তাহারা মহা আনান্দিত হইয়া উঠিবে। িক্ষুককে যাঁদ তুমি বল যে, 
জগৎ তাহারই এবং কোন কিছ না কাঁরয়া সে গির্জায় পুণ্যবান্ বালিয়া গণ্য হইবে 
এবং তাহার প্রার্থনা আঁখধকতর ফলপ্রসূ হইবে, তবে সে শীঘ্রই বিপজ্জনক হইয়া 
উঠিবে। টাস্কানিতে মা্সয়ানস্টদের আন্দোলনের সময় এইরূপ ব্যাপার দেখা 
গিয়াছল। লাজারোটর শিক্ষার ফলে, কৃষকগণ কর্মের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল, 
সাধারণ জনবনযাত্রার কাজ কারতেও তাহারা আনচ্ছা প্রকাশ কারত। ফ্রান্সিস অব্ 
আ'সাঁসর সময়ে গ্যাঁলাল ও আমার্য়াতে লোকে কল্পনা কাঁরত যে, দারপ্র্য দ্বারা 
তাহারা স্বর্গরাজ্য জয় কাঁরতে পাঁরবে। এইর্প কল্পনা ও স্বপ্নের ফলে তাহাদের 
পক্ষে স্বেচ্ছায় জীবনযাত্রার কাজ করা কঠিন হইয়া পাঁড়য়াছিল। এরুপ অবস্থায় 
কর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা লোকের পক্ষে সাধু সাঁজবার আগ্রহ হওয়াই 
স্বাভাবিক। তখন দৈনান্দিন কর্ম তাহার পক্ষে বিরান্তকরই মনে হইবে ।” রেনান £ 
মাকাস অরোলয়াস। 

বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলগ্দালতে বড় জোর ৩1৪ লক্ষ লোকের কাজ জুটিহ্ুত 
পারে, হুগলী তারবতাঁ পাটের কলগনীল সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। কানপুরের 

১৯ 
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দিলে হয়ত আরও ২ লক্ষ লোক. কাজ পাইতে পারে। এইভাবে, ভারতের 
কলকারখানার কেন্দ্রস্থলগুলিতে বড় জোর ২০ লক্ষ লোক জাবকা অর্জন কাঁরতে 
পারে। িল্তু বাক ৩১ কোট ৮ লক্ষ লোক কি কারবে? এই দেশে ম্যানচেস্টার, 
িভারপুল, গ্লাসগো, প্রভভতির মত কলকারখানাপূর্ণ বড় বড় শহর কবে গাঁড়য় 
উঠবে এবং বাংলার গ্রাম হইতে শতকরা ৭০ জন লোক এঁ সব শহরে যাইয়া বাস 
কাঁরবে, আমরা কি সেই "শুভ 'দনের' প্রতীক্ষায় বাঁসয়া থাকব? কলিকাতা ও 
হাওড়া ব্যতীত বাংলাদেশে আর কোন শহর নাই। মফঃস্বলের শহরগদাঁল, নামে 
মান্র শহর। এই সব মফঃস্বল শহরে থানা আদালত প্রভৃতি থাকার জন্য পরগাছা 
জাতায় এক শ্রেণীর লোক সেখানে দেখা 'দিয়াছে। আমার আশঙ্কা হয় প্রলয়ান্তকাল 
পন্তি অপেক্ষা করিলেও, বাংলার মফঃস্বলে কলকারখানাপূর্ণ শহর গাঁড়য়া উঠবে 
না। এইরূপ “সুখের দিন” দেশে আনয়ন করা বাঞ্চনীয় কি না, সে কথা না হয় 
ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমার স্বদেশবাঁসগণ, আপনারা কি কোন দন এ বিষয়ে 
যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন? তবে বৃথা কেন বড় বড় কারখানা স্থাপন কারয়া 
বেকার সমস্যা সমাধানের লম্বাচওড়া কথা বাঁলতেছেন £ 

বস্তুতঃ, ভারত কীষপ্রধান দেশ এবং চিরাদন তাহাই থাঁকবে। এখানকার প্রধান 
সমস্যা, কিরূপে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালণ অবলম্বন করিয়া জমির উৎপাঁদকা শান্ত 
বৃদ্ধি করা যায় এবং গ্রামবাসী কৃষকদের স্বল্প আয় বাঁদ্ধর জন্য অন্য কি 
আনুষাঙ্গক কাজের প্রবর্তন করা ঘায়। আমার দৃঢ় আভমত, এই 'হসাবে সৃতা- 
কাটা ও কাপড় বোনা-কুটনর শিল্পরূপে বাংলার সবন্ প্রচলিত হইতে পারে। 

পারে। কোলব্রুক এই কারণেই ১২৫ বংসর পূর্বে চরকার গুণগান করিয়াছিলেন। 
ভারতের লোকসংখ্যা ৩২ কোট। যাঁদ গ্রামবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কিয়দংশও 
_জ্টান্ত স্বরুপ  অংশ-দৈনিক ২ পয়সা কারয়া উপার্জন "করে, তাহা হইলে 
তাহাদের মোট আয়ের পাঁরমাণ হইবে দৌনিক ১২ই লক্ষ টাকা অথবা বৎসরে 
৪৫,৬২,৫০,০০০ টাকা। শিল্প ব্যবসায়শীরা এখন “4459 7:০৫00007” বা এক- 
সঙ্গে প্রচুর পণ্য উৎপাদনের কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতে আমরা একসঙ্গে 
বিশাল জনসমন্টির গণনা কাঁরয়া থাঁক। এই বিশাল জনসমন্টির আয় ব্যান্তিগত- 
ভাবে যতই আকণ্টিংকর হউক না কেন-_ একসঙ্গে হিসাব কারলে কোট কোট 
টাকায় দাঁড়ায়। হিতোপদেশে আছে-_তণৈর্গণত্বমাপন্নৈরধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ- তৃণ- 
রাঁশ একত্র কারয়া রজ্জু নির্মাণ কাঁরলে তদ্ঘারা মত্ত হস্তাঁও বাঁধা যায়। বর্তমান- 
ক্ষেত্রে এ উীন্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য বাঁলয়া মনে.করা যাইতে পারে। 

গত ৭।৮ বৎসরে খদ্দর সম্বন্ধে আম যাহা 'লাখয়াছি, তাহা একত্র কারলে 
একখান বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। তৎসর্তেও এঁবষয়ে পুনঃ পুনঃ বলা 
প্রয়োজন ; কেননা আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর 'শাক্ষত লোক আছে যাহারা কোন 
কিছু কাঁরবে না, কোন নৃতন সাম্ট কারবে না অথচ শহরে আরামচেয়ারে বাঁসয়া 
কেরল সর্ধপ্রকার শনভ প্রচেষ্টার প্রাতি বিদ্রুপবাণ বর্ষণ কারবে। চরকা যে কৃষকদের 



দ্বাবংশ পারচ্ছেদ ২৯১৯ 

পক্ষে কেবল আশীর্বাদস্বর্প নহে, পরল্তু দ্াভক্ষের সময়ে বীমার কাজ করে, 
তাহা গত উত্তরবঙ্গ বন্যার সময় দেখা িয়া্ছে। ১৯২২--২৩ সালে বন্যা সাহায্য 
কার্যের সময় উত্তরবঙ্গে আন্রাই রোজসাহণী) ও তালোরার বেগন্ড়া) নিকট কতকগ্দাঁল 
কেন্দ্র এই উদ্দেশ্যে কাজ কারবার জন্য নির্বাচিত হয়। অত্যন্ত দুর্দশার সময় এই 
সব কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার চরকা বিতরণ করা হয় এবং ৪1৫ মাস পরে কয়েক মণ 
সূতা কাটুনীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়। এ সূতা দিয়া এ সব কেন্দ্রে 
খদ্দর তোর হয়, ফলে স্থানীয় জোলা ও তাঁতীর দুর্দশার লাঘব হয়। কাঁলকাতা 
খাঁদ প্রাতিষ্ঠানের মারফত এ সমস্ত খন্দর অজ্প সময়ের মধ্যেই বিক্রয় হইয়া যায়। 
ইহা বাংলার যুবকদের স্বদেশপ্রেমের পাঁরচয় বটে! অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ 
হইতোছিল, কিন্তু দুভাগ্যক্রমে, পর বংসর ও তার পর বংসর, ধান ও পাটের অবস্থা 
ভাল হওয়াতে কৃষকেরা চরকা ত্যাগ্গ কারতে লাগিল এবং খদ্দর উৎপাদনের পাঁরমাণও 
কমিয়া গেল। সেই সময় হইতে খাঁদ প্রতিষ্ঠান প্রতিবংসর ৪1৫ হাজার টাকা 
লোকসান দিয়া কোন প্রকারে টিকিয়া আছে। যাহা হউক, আমরা এই প্রচেষ্টা ত্যাগ 
কার নাই, কেননা কয়েকটি স্থানে অনাথা 'বধবারা ও তাহাদের কন্যা, পুত্রবধূ প্রভীতি 
চরকার উপকারিতা বাঁঝতে পারিয়া উহা অবলম্বন কাঁরয়া আছে। ফলে যে স্থলে 
প্রথম অবস্থায় ৮।১৯০ নম্বরের সৃতা হইত, সে স্থলে এখন ৩০1৪০ নম্বরের সূতা 
হইতেছে । কাটুনীরা পূর্বেকার মত দক্ষতা লাভ করাতে সূতার মূল্য হ্রাস কারতে: 
পারা গিয়াছে । যাহারা পুরা সময়ে সূতা কাটে তাহারা দৈনিক দুই আনা রোজগার 
করে, আংঁশক সময়ে সূতা কাটলে এক আনা উপার্জন কারতে পারে। ১৯৩১ 
সালে পাটের মূল্য অসম্ভব রকমে হ্যাস হওয়াতে, আমরা বহু কাটুনীর নিকট হইতে 
আবেদন পাইয়াছি। জগদ্ব্যাপন মন্দার পরে, পুনর্বার বন্যা হওয়াতে দুর্দশা চরমে 
উঠে এবং চারাদিকে “চরকা দাও, চরকা দাও” রব উঠে। কাঁলকাতার 'বাভন্ন সেবা- 
সামতি চাউল প্রভাতি বিতরণ কাঁরয়া যে সাহায্য কারতেছে, তাহাতে দুর্দশাগ্রস্ত 
অণুলের দুঃখ আত সামান্যই লাঘব হইতেছে। তাহার উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের 
অবস্থা মন্দ হওয়াতে অর্থ-সাহায্যও আত সামান্য পাওয়া যাইতেছে । যাঁদ চরকা 
প্রচালত থাঁকত, তবে ৭ বৎসর বয়সের উধের্ব বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, 
প্রত্যেক কার্ধক্ষম কাট:ুনী গড়ে এক আনা করিয়া উপাজন কারতে পারিত, এবং 
উহার দ্বারা প্রত্যেক ব্যান্তুর চাউল, তেল, লবণ, ডাল প্রভৃতির সংস্থান হইত। 
কাহারও নিকট অর্থের অফুরন্ত ভাণ্ডার নাই, ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিলে 
সাহায্যকার্যও থামিয়া যায় এবং দর্গতদের অদৃন্টের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
তাহা ছাড়া, প্রথম প্রথম সাহায্য বিতরণের প্রয়োজন থাকলেও, উহার একটা আঁনষ্ট- 
কর দকও আছে। উহার ফলে সাহায্যদাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নৌতিক অধঃপতন 
ইয়। কিন্তু গ্রহণঁতা যাঁদ সাহায্যের পাঁরবর্তে কোন একটি কাজ কািয়া দিতে পারে, 
তবে তাহার আত্মসম্মান বজায় থাকে। সূতার একটা বাজার-মূল্যও আছে, সুতরাং 
সৃতা বিক্রয়ের পয়সা কাটুনীদের ভরণপোষণের কাজেই লাগে এবং এইরূপে কর্মচক্র, 
আবাঁতত হইতে থাকে। 
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কাঁলকাতার রাস্তায় দুই তন টন এমন 'কি চার পাঁচ টন ভারবাহী মোটরলরাঁ 
চলে। কয়েক বংসর হইতে কয়েক সহম্্র মন্ষ্য-বাহিত যানেরও আমদানি হইয়াছে 

এগ্ীলতে পাঁচ, দশ, পনর, কুঁড় মণ পর্যন্ত মাল বহন করা হয়। ছোট যানগদাীল 
একজন ক দুইজন লোকে টানে, বড় গ্ঁলর সম্মুখে দুই জন টানে, পিছনে দুই 
জন ঠৈলে। এখানে দেখা যাইতেছে, মানুষ কেবল গরু বা মাহষের গাড়ীর সঙ্গে 
প্রাতযোগতা কাঁরতেছে না, মোটরচালিত যানের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা কাঁরতেছে। 

প্রকৃত কথা এই যে, এই সমস্ত কঠোর পরিশ্রমী লোক বিহার ও যয্তপ্রদেশ হইতে 
আসে, এ দুই প্রদেশে লোকসংখ্যা বেশী হওয়াতে, উহাদের পক্ষে জীঁবকার্জন করা 
কাঠন। সূতরাং মানুষ শ্রামক যে যন্তের সঙ্গে প্রাতষোগতা কারতে পারে না, 
ভারত ও চীনে এই নিয়ম খাটে না। এই দুই দেশের অর্ধাশন-কুম্ট লক্ষ লক্ষ লোক 
এমন কম মজীরতে কাজ কারবার জন্য আগ্রহাঁন্বিত যে, শিল্প-বাঁণজ্যে-সমদ্ধ অন্য 
কোন দেশে, তাহা আত তুচ্ছ বাঁলয়া বিবোচত হইবে। 

শ্রীফূত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক শতাব্দী বা ততোধিক পূর্বেকার সংবাদপন্র 
ঘাঁটয়া যে সমস্ত মূল্যবান তথ্য প্রকাশ কাঁরতেছেন, সেজন্য তিনি দেশবাসীর 
ধন্যবাদার্হ। পুরাতন “সমাচার দর্পণ” হইতে উদ্ধৃত নিম্নীলাখত পন্রখানি হইতে 
বুঝা যাইবে চরকার জন্য কোলব্রুক সাহেবের বিলাপের কারণ কি এবং বিদেশী 
সূতা ভারতের ?ক বিষম আর্থক ক্ষাতি কাঁরয়াছে। 

চরকা আমার নাতি_” 
১৮২৮ সালে “সমাচার দর্পণে কোন সূতা কাটুনী স্বীলোক নিম্নালাখত 

পন্রখান 'লাখয়াছিলেন £_€৬) ্ 

(৫&ই জানআর ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪) 

চরকীকাটুনীর দরখাস্ত।-_ শ্রীফূত সমাচার পন্রকার মহাশয়। 
আম স্তীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পন্র প্রস্তুত কাঁরয়া পাঠাইতেছি 

আপনারা দয়া কাঁরয়া আপনারাদগের আপন ২ সমাচারপন্রে প্রকাশ কাঁরবেন 
শুনিয়াঁছ ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্তারাঁদগের কর্ণ গোচর হইতে পাঁরবেক 
তাহা হইলে আমার মনস্কামনা 'সদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্ত- 
পত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জাঁনয়া হেয়জ্ঞান কারিবেন না। 

আম নিতান্ত অভাঁগনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ াখত হইলে অনেক কথা 
1লখিতে হয় 'কল্তু কিছ: 'লাঁখ আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা 
হইয়াঁছ কেবল তিন কন্যাসন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ *বশূর শাশুড়ী আর এ [তিনাট 
কন্যা প্রাতপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তান নানা ব্যবসায়ে 

ডে) দারদ্র স্ীলোকঁটি এই ধারণা হইতে পত্র 'িখিয়াছিলেন যে, বিলাতখ আমদানণ সুতা 
725 [তানি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নাই যে, এঁ সব সূতা বাজ্পশন্তি- 
চাঁলত কলে ও 
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কালযাপন কাঁরতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার 'ছল তাহা 'বকুয় কাঁরয়া তাঁহার 
শ্রাদ্ধ কাঁরয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পাঁড়বার প্রকরণ উপাঁস্থত 
হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দলেন যে যাহাতে আমারাঁদগের প্রাণ রক্ষা 
হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সৃতা কাঁটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে 
গৃহকর্ম অর্থাৎ পাঁটঝাঁট কাঁরয়া চরকা লইয়া বাঁসতাম বেলা দ-ইপ্রহর পর্যন্ত 
কাটনা কাঁটিতাম প্রায় এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান কাঁরয়া রন্ধন 

সরু টেকো লইয়া আসনা সূতা কাঁটতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া 
উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাঁটয়া তাঁতীরা বাঁটতে আ'সয়া টাকায় তন তোলার 
দরে চরকার সৃতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সূতা লইয়া যাইত এবং যত 
টাকা আগাম চাহতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারাদগের অন্নবস্ত্রের কোন উদ্বেগ 
ছিল না পরে র্মে ২ এ কর্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বংসরের মধ্যে আমার 
হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ 1দলাম এ প্রকার তন কন্যার বিবাহ 
দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা 
বালয়া কেহ ঘৃণা কারতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলশনকে যাহা 'দতে হয় সকাল 
কাঁরয়াছ তৎপরে শবশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ কার 
তাহা তাঁতীরা আমাকে কর্জ 'দয়াঁছল দেড় বংসরের মধ্যে তাহা শোধ 1দলাম কেবল 
চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্ত হইয়াঁছল এক্ষণে তন বৎসরাবাঁধ দুই শ্শুড়ী বধূর 

পূর্বাপেক্ষা সাক দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছ বুঝিতে পার না অনেক 
লোককে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছ অনেকে কহে যে 'িলাতী সৃতার আমদাঁন হইতেছে 
সেই সকল সূতা তাঁতিশরা 'কানিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে 
আমার যেমন সূতা এমন কখনও াবলাতী সুতা হইবেক না পরে বিলাতী সৃতা 
আনাইয়া দৌখলাম আমার সূতা হইতে ভাল বটে তাহার দর শুনলাম ৩1৪ টাকা 
কাঁরয়া সের আম কপালে ঘা মায়া কহলাম হা বিধাতা আমা হইতেও দদুধাখনশ 
আর আছে পূর্বে জানিতাম বলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গাল সব কাঙ্গাল 
এক্ষণে বুঝলাম আমা হইতেও সেখানে কাঙ্গাঁলনশী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ 
কাঁরয়া এই সূতা প্রস্তুত কাঁরয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত 
দ"ঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটেবাজারে বিক্লয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন 
এখানেও যাঁদ উত্তম দরে বিব্লয় হইত তবে ক্ষাত ছিল না তাহা না হইয়া কেবল 
আমাঁদগের সর্বনাশ হইয়াছে সে সৃতায় যত বস্তাঁদ হয় তাহা লোক দুই মাসও 
ভালরুপে ব্যবহার করিতে পারে না গাঁলয়া যায় অতএব সেখানকার কাটুনপাঁদগকে 
মিনতি করিয়া বাঁলতোছি ষে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা কাঁরলে এদেশে সূতা 
পাঠান উচিত ি অনুচিত জানিতে পারিবেন। কোন দহ্াখনী সূতা কাটুনপর 
দরখাস্ত।__সং চং। 

শান্তিপুর 
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বর্তমান সভ্যতা ধনতন্দ্রবাদ- যাম্তিকতা এবং বেকার সমস্যা 

(১) পণ্যের আত উৎপাদন এবং তাহার পাঁরণাম- বেকার সমস্যা 

ইউরোপ ও আমোরকা হইতে সম্প্রীতি যে শোচনীয় বেকার সমস্যার বিবরণ 
পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, পাশ্চাত্য দেশসমূহে কিরূপ আর্থক 
বিপর্যয়ের সৃঁঙ্টি হইয়াছে। 

সকলেই জানেন, পাঁথবীব্যাপশী আর্থক মন্দা চারাঁদকে কি আনম্টকর ফল 
প্রসব কাঁরতেছে। ইংলণ্ড, আমোরকার য্স্তরাষ্দ্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে বেকার 
সমস্যা আতিমান্রায় বাঁড়য়া চাঁলয়াছে। ভারতেও বেকার সমস্যার অন্ত নাই, কিন্তু 
এখানে হতভাগ্য বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়ের কোন চেম্টা হয় নাই। শুনা যায়, 
আমোরকায় বেকারের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। "টাইমসের নিউইয়কেরি সংবাদদাতা 
বলেন, “বহ্ স্থানে মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সহম্ত্র সহস্র 
কেরানী মজুরের কাজ করিতেছে বা এ কাজ পাইবার জন্য চেস্টা কাঁরতেছে।...... 
এরুপ বহু পাঁরবার তাহাদের সন্তানদের সমস্ত দিন 'বছানাতেই শোয়াইয়া 
রাখিতেছে। কেননা ঘর গরম কারবার জন্য প্রয়োজনীয় ইন্ধন সংগ্রহের ক্ষমতা 
তাহাদের নাই।” 

“এর চেয়েও শোচনীয় কাহনী আছে। একটি সংবাদে আছে যে, শহরের 
কর্তারা সমস্ত জঞ্জালাধার তালাবদ্ধ কাঁরয়া রাখিয়াছেন, পাছে লোকে রান্রতে এ 

সমস্ত স্থান হইতে ক্ষুধার জবালায় পচা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খায় এবং তাহার ফলে 
তাহাদের দেহ 'বিষান্ত হয়! একাঁট লোক একটুকরা রুট চুর করিয়া ধরা পড়ে। এই 
ঘৃণা ও অপমানের ফলে শেষে সে আত্মহত্যা করে। দুভি্ষ বা বন্যা প্রভীতর সময়ে 
আমাদের দেশেও এরুপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। চরম দশায় পাঁড়য়া এদেশের 

বিষয় এই যে, আমোরকার মত এশ*বর্যশালী দেশেও এরূপ দুরবস্থা হইতে পারে। 
শুনা যায়, এই সব বেকারদের অভাব মোচন কারবার জন্য ২২ লক্ষ পাউণ্ডের 
প্রয়োজন। আমোরকার কোটপাঁতদের পক্ষে এই টাকা সংগ্রহ করা কঠিন নহে। 
আমৌরকায় এত লক্ষপাঁত, কোঁটপাঁতি থাকিতেও, সে দেশে এরুপ হৃয়াবদারক 
ব্যাপার কেন ঘাঁউতেছে ?” ্থোনীয় কোন সংবাদপন্র হইতে উদ্ধৃত_তাং ১৬ই 
ডসেম্বর, ১৯৩০) 

সৌভাগ্যক্রমে এক দল নূতন অর্থনীতাঁবদের উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা সমস্যাটি 
গভবীরতর ভাবে দোঁখয়া জগদব্যাপশী বেকার সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণয় কাঁরয়াছেন। 



ব্রয়োবিংশ পারচ্ছেদ ২৯৫ 

প্রায় দুই বংসর পূর্বে (১৯২৮) কাঁলকাতা স্টেটসম্যানে নিম্নলিখিত মন্তব্য 
প্রকাশিত হয় ৫ 

প্পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিল্প-বাণিজ্যের যে সঙ্গীন অবস্থা হইয়াছে, তাহার 
প্রাতকারের একমান্র পথ উৎপন্ন দ্রব্যের পারমাণ হ্রাস করা । কিন্তু ইহার ফলে বেকার 
সমস্যার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী । দুইটি শিল্পের কথাই ধরা যাক, আমোরকা ছয় মাসে 
যে পাঁরমাণে বুট ও জুতা তোর করে তাহাতে তাহার এক বংসর চলে, এবং সতের 
সপ্তাহে এক বংসরের উপযোগী কাচ তোর করে। কাজেই প্রয়োজনাতি'রিন্ত মাল 
হয় ; তাহাকে কম মূল্যে অন্য দেশে চালান কাঁরতে হইবে, অথবা কারখানার কাজ 
বন্ধ কাঁরয়া 'দতে হইবে । ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইয়ক্শায়ারেরও এইরূপ দু্শা। 
প্রত্যেক দেশেই কারখানা স্থাপিত হইতেছে এবং যন্ত্-শান্ততে উৎপন্ন দ্রব্যের পাঁরমাণ 
বহু গুণে বাঁড়য়া গিয়াছে। কিন্তু তদনূপাতে জিনিস বিকুয় হইবার সম্ভাবনা 
নাই। জগতের জনসাধারণ অত্যন্ত দাঁরদ্রই রাহয়া গিয়াছে, সৃতরাং উৎপন্ন মাল 
কাঁটিতেছে না। 'বশেষতঃ এশিয়া ও আ'ফ্রকায় পাশ্চাত্যের তুলনায় আর্ক উন্নীত 
কমই হইয়াছে, সুতরাং এই দুই মহাদেশে লোকসংখ্যা খুব বেশী হইলেও, সে 
তুলনায় পণ্য দ্রব্যাদি সামান্যই 'বকুয় হয়। সেখানকার লোক সমূহের অভাবও 
সামান্য।” আর একাঁট দম্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। হেনাঁর ফোর্ডের কারখানা 
হইতে ১৯২০-২১ সনে ১২ই লক্ষ মোটরগাড়শী তোর হইয়াছে, (১) মাসে গড়ে ভ্রিশ 
দিন কাজের সময় ধাঁরলে প্রত্যহ ৪ হাজার মোটরগাড়শ ফোর্ডের কারখানা হইতে 

গড়ে ৬ হাজার মোটরগাড়ন তোর কারতে থাকেন। অন্যান্য কারখানার মালিকেরাও 
তাঁহার সঙ্গে উল্মত্তের মত পাল্লা দিতে থাকে। ফলে সগ্কটজনক অবস্থার সৃষ্ট 
হইল। জগদ্বাসীরা ক ব্লমাগত মোটরগাড়শ নিতে পারে? বর্তমানে জগদ্ব্যাপণী 
যে আর্থিক দুর্দশা হইয়াছে, তাহার একটা প্রধান কারণ এই আঁত-উৎপাদন।” 

প্রায় দুই বংসর পূর্বে উপরোক্ত কথাগ্দাল বলীখত হয়। পুস্তক মুদ্রণের 
পূর্বে স্থানীয় একখানি সংবাদপত্রে আম 'নম্নালাখত মন্তব্য পাঠ করিলাম 
(১১-৩-৩২) £-- 

“হেনরি ফোর্ডের ব্যবসায়ের মূল নীতি এই যে, কলের দ্বারা কাজে শ্রমিক- 
সংখ্যার হাস হয় না, বরং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধ হয় এবং তাহাদের মজুরিও বাড়ে। 
তান আরও বলেন যে, শ্রীমকদের যত বেশী মজুর দেওয়া যায়, ততই ব্যবসায়ের 
উন্নতি হয়। +কন্তু গত দুই বৎসরের ঘটনাবলীর ফলে তাঁহার সেই মূল নশাতি 
রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে । আমরা শদাঁনতেছি যে, তাঁহার কৃষিক্ষেত্রে তানি কল বর্জন 
করিয়া সনাতন প্রণালশতে কাজ ্রাইতেছেন, যাহাতে আঁধকসংখ্যক লোক কাজ 
পাইতে পারে। বেশ মজুরি অতাঁতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং 1তাঁনও ঘটনা- 

চক্রে বাধ্য হইয়া অন্য সকলের মত শ্রামকদের মজার হ্রাস কারতেছেন।” 

(১) মুগ 50102 249 1786 0752 70715, 
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(0২) কলের দ্বারা মানুষ কর্মচ্যুত হইয়াছে 

জগতে আবার সঙ্গীন বেকার সমস্যা দেখা 'দিয়াছে। ইহা কতকটা নূতন ও 
অপ্রত্যাঁশত রকমের । আর্ক মন্দা, পণ্য উৎপাদন হ্বাস এবং কারখানা বন্ধ করার 
সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে আতারন্ত পণ্য উৎপাদনের ফলেই এই 
অবস্থার স্ম্ট হইয়াছে। সম্প্রীতি ইভান্স ক্লার্ক পনউইয়র্ক টাইমস্, পন্রে এই 

কথাই 'লাখয়াছেন। মিঃ ক্লার্ক বলেন, মানুষের কাজ এখন কলে কাঁরতেছে, কাজেই 
অনেক লোক কাজ পাইতেছে না এবং তাহারই ফলে শ্রামকদের বর্তমান দব্দশা। 
তান বলেন, “আর্ক কুচ্ছুতার সময়েই বেকার সমস্যা দেখা গিয়াছে । যখন ব্যবসা 
ভাল চলে না, তখনই কারখানা হইতে শ্রামকদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু 
ব্যবসার অবস্থা ভাল হইলেই আবার লোক নিনযুস্ত করা হয়। 

“কন্তু বর্তমানের বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। আর্ক মন্দার সময়ে 
যেরুপ হয়, ব্যবসায়ের বাজারে সেরূপ কোন অবনাঁতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। 
“ইউনাইটেড স্টেট্স্ স্টীল করপোরেশান' এইমাসে গত বংসরের তুলনায় বরং বেশী 
কাজ কারতেছে। 

“বৈদযাতিক শান্তর ব্যবহার গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৭ ভাগ বাড়য়া 
গিয়াছে। 

“আরও একটি কারণ ভিতর হইতে প্রভাব বিস্তার কাঁরতেছে। এতাঁদন ইহাকে 
আমরা লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু এখন ক্লমে ক্রমে শান্ত সংগ্রহ কাঁরয়া ইহা একা প্রধান 
জাতীয় সমস্যার সৃস্টি কারয়াছে। যল্ত আমাদের শিল্পক্ষেত্রের সর্বত্র যেরূপ দখল 
করিয়াছে তাহার ফলে মানুষ কর্মহীন বেকার হইয়া পাঁড়তেছে। এই দিক দিয়া 
চিন্তা কাঁরলেই কেবল বতর্মান সমস্যার মূল আঁবন্কার করা যাইতে পারে। 

“এতাবৎকাল পযন্তি যল্ কার্কক্ষেত্রের বিস্তার করিয়া এবং" আনষাঁঙ্গক নানা 
[শিল্পের স্যাম্ট কাঁরয়া, মানুষকে কাজ যোগাইয়াছে। কিন্তু চরাঁদনই এইরু্প 
সুখচর অবস্থা থাকতে পারে না, বতমানের দুর্দশাই তাহার প্রমাণ । 

“তন দিক হইতে 1জানসাঁটর 'িবচার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বর্তমানে 
কি বেকার সমস্যা সঙ্গন হইয়া দাঁড়াইয়াছেঃ আমোরকায় বহুসংখ্যক কলকারখানা 
বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলেই কি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে? যাঁদ পণ্য উৎপাদন 
যথেস্ট পাঁরমাণে হাস না হইয়া থাকে, তবে ধাঁরয়া লইতে হইবে বর্তমান বেকার 
সমস্যার মূলে যন্ত্রের প্রভাব রাহয়াছে। 

ষ্ সং সং 

“তারপর পণ্য উৎপাদনের কথা। কারখানাতে পণ্য উৎপাদন হ্রাস হওয়াতেই 
কাজের পাঁরমাণ কমিয়া শিয়াছে, সাধারণতঃ এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু 
অবস্থা ইহার বিপরীত। ১৯২৭ সালে আমোরিকা য্যস্তরাম্ট্রের কলকারখানাগুলি 
এত 'অধিক পণ্য উৎপাদন কাঁরয়াছে, গত বৎসর ব্যতপ্ত আর কখনও এমন হয় নাই। 



ব্য়োবংশ পরিচ্ছেদ ২৯৭ 

একদিকে পণ্য উৎপাদন যেমন বাঁড়য়াছে, অন্যাদকে তেমন ১৯১৯ সাল হইতে 
উৎপাদনকারন শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আঁসতেছে। 

চে সং চে 

"ৃহনির্মাণ শিল্পে এই শ্রামকসংখ্যা-হ্যাসের কৌশল বেশী পাঁরমাণে অগ্রসর 
হইয়াছে ; পাঁরখা খনন, ভারী বস্তু উত্তোলন, বাল্তি-বহন প্রভাত অনেক কাজই 
টিটি বর্জন সারার ০০০০০০০০০০০ 

বিরান  গন্নিনিদ্রাদনা রা রান নিন্ররকী 
শতকরা ৭১ ভাগ কয়লার কাজ কলের দ্বারা হইতেছে । ১৮৯০ সালে যে পাঁরমাণ 
শ্রমের প্রয়োজন হইত, বতমানে তাহা অপেক্ষা প্রায় অর্ধেক শ্রম খাটাইয়া কয়লার 
কোম্পানগুলি এক বংসরের উপযোগণী কয়লা খাঁন হইতে তুলিতেছে। ইস্পাত 
কোম্পাঁনগুলি ১৯০৪ সালের তুলনায় বর্তমানে ঠিক সেই পাঁরমাণ শ্রামক খাটাইয়া 
[তন গুণ বেশী পি-ডলৌহ তোর কাঁরতেছে। 

“হসাব কারিয়া দেখা গিয়াছে, আমেরিকার কীঁষফার্মসমূহে ৪৫ হাজার শস্য 
সংগ্রহ ও পেষণের যল্ম একলক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রামককে কম্ছ্যুত কাঁরয়াছে। ইহারা 
উচ্চ হারে মজুর পাইত। 

“যল্লের দ্বারা যে কত লোক কর্মচ্যুত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস এখনও 1লাঁখত 
হয় নাই। যন্রের দ্বারা যে সমস্ত লোক কমশ্যুত হইতেছে, তাহাঁদৈর কতকাংশকে 
এঁ ব্যবসায়েরই 'বাঁভন্ন 'িভাগে কাজ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কলের প্রসার-বাদ্ধর 
সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ ব্যবসায়ের কার্কক্ষেত্রও তদনুপাতে বাড়ে, তবেই এরূপ সম্ভব হইতে 
পারে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, ১৯২১ সালের তুলনায় বর্তমানে 
য্যবসায়ের অবস্থা তত বেশী খারাপ না হইলেও, বেকার সমস্যা কেন এমন আঁধকতর 
ভয়াবহ হইয়া উঠ্িয়াছে।”(২) 

দুর্দশা এখন চরমে উঠিয়াছে' সম্প্রাত একদল বেকার প্রোসডেন্ট হুভারের 
নিকট দরবার করিতে গয়াঁছল। তাহাদের আবেদন হইতেই প্রকৃত অবস্থা বুঝা 
যাইবে । 

“আমাদের এই দেশে ভুমি উর্বরা, প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইতেছে, গোলায় শস্য ধরে 
না, ভাণ্ডার পণ্যভারে পূর্ণ । তোষাখানায় প্রভূত পাঁরমাণে স্বর্ণ সণ্চিত, কলকারখানা 
রা সা 

0২) “কলকারখানা করিয়া শিজ্প গঠনের ঝোঁক আমাদের দেশের বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যে 
দেখা 'দয়াছে। িল্তু ইউরোপ ও আমৌস্কার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত। 
দানের নাট নলিনাছেন ণশল্পপ্রধান দেশের অর্ধেক লোক যন্তরযোগে শ্রম বাঁচাইবার কৌশল 
আঁবচ্কারের জন্য মাথা ঘামাইতেছে, আর অপরাধ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা 
কাঁরতেছে।__অধুনাতন 'হিসাবে ইংলশ্ডের বেকার সংখ্যা ২০ লক্ষ। মিঃ টমাসের মতে জার্মানীর 
বেকারসংখ্যা ৩০ লক্ষ, ইটালশর ৫ লক্ষ এবং য্তরাম্ট্র আমোরকার বেকারসংখ্যা ৩০ লক্ষ হইতে 
৬০ লক্ষ ।”_ মাদ্রাজ স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে আমার বন্তৃতা, ১৫ই জুল্যই, 
১৯৩০। 
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যেন রোধ কাঁরয়া ফোলয়াছে। তৎসত্তেও ১ কোট দশ লক্ষ নরনারণ তাহাদের দেহ ও 
মাঁষ্ত্ক কর্মে নিয়োগ কারবার কোনই সুযোগ পাইতেছে না। তাহারা প্রচুর সাত 
খাদ্যসম্ভারের পারবে আর্ক বিপয়ের প্রতকস্বরূপ অনাহারে দাঁড়াইয়া আছে” 
-স্টেটসম্যান, ১৬ই জানুআরি, ১৯৩২। 

(৩) শ্রম বাঁচাইবার কোশল 

“মানৃষের শ্রমকে কিভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার বহ; দজ্টান্ত স্টুয়ার্ট চেজ 
দিয়াছেন। এক রকম নৃতন বৈদন্যতিক হাত-করাত হইয়াছে, যাহার দ্বারা একজন 
লোক ৪ জনের কাজ করিতে পারে। বৈদন্যাতক বাটালি দ্বারা একজন মিস্ত্রী দশ- 
জনের কাজ কাঁরতে পারে। টেলিফোনে ডায়াল সিস্টেম” হওয়াতে সুইচবোর্ডে 
তরুণীদের নিষুস্ত কারবার প্রয়োজন নাই। একি সপ্তাহেই ১৪টি নূতন যল্দের 
আঁবচ্কার উদ্ভাবন হইতে দেখা গিয়াছে। 'পিণ্ডলোহ ঢালাই কাঁরতে যেখানে ষাট 
জন লোকের দরকার হইত, সে স্থলে এখন সাত জনেই কাজ চলে। কারখানার বড় 
চুলীতে ৪২ জন লোকের স্থলে এখন একজন কাজ কারতেছে। ইট তৈয়ারী কলে 
ঘণ্টায় ৪০ হাজার ইট তোৌর হইতেছে । পূর্বে একজন লোকে রোজ ৪৫০ খাঁন ইট 
তোর কাঁরত। 'িমগ্লেক্স ও মাল্টিগ্লেক্স যন্ত্র দ্বারা টৌলগ্রাফ আঁফিসে তারবার্তা 
স্বতঃই গৃহীত হইতেছে, তজ্জন্য শাক্ষত কর্মীদের প্রয়োজন নাই। টাইপ বসাই- 
বার যন্ত্র দ্বারা একটি প্রধান কেন্দ্রে বাঁসয়া একজন লোক পাঁচশত মাইল পযন্ত দূরে 
টাইপ বসাইতে পারে। ইহার ফলে আমোরকার যু্তরাম্ট্রে হাজার মুদ্রাকরের কাজ 
গিয়াছে। | 

“তামাক ব্যবসায়ে, একাঁটি 'সগারেট তোর কলে প্রাত 'মানটে ১২ হাজার 
1সগারেট তোর হয়।...সিগারেট পাকাইতে মান্র তিনজন শ্রামকের প্রয়োজন হয় এবং 
একটি যন্ত সাত শত লোকের কাজ করিতে পারে। 

““স্ট্যাঁটিস্ট' বলেন- প্রত্যেক কমনি যন্ত্রযোগে যত আঁধক দ্রব্য উৎপাদন কাঁরতেছে, 
সঙ্গে সঙ্গে ততই বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।”  19000806 £ 275 
€/1727771710777176711, 

ম্যানচেস্টারের অর্থনীতিবিদেরা এই একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর ভীত্ত কাঁরয়া 
আলোচনা আরম্ভ করেন যে, ল্যা্কাশায়ারের বস্ত্াশল্প চিরকাল অক্ষর থাঁকবে। 
একথা কখনও তাঁহাদের মনে হয় নাই যে, ভাবষ্যতে ইউরোপ, আমোরকা, এমন কি 
'অচল' এঁশয়াও জাগ্রত হইয়া তাঁদের প্রাতিদ্বন্্ীরুপে দাঁড়াইতে পারে। সৃতরাং 
প্রায় অর্ধ শতাব্দী বেশ নির্ববাদে কাটিয়া গেল এবং ইংলন্ডের পল্লীগণীল হইতে 
শতকরা ৮০ ভাগ লোক আঁসয়া শহর অণ্চলে বসতি করিল। কিন্তু কর্মফল ভোগ 
কারতেই হয়, এবং বর্তমানে গুরুতর বেকার সমস্যা লইয়া ইংলণ্ডের রাজনীতিক ও 
অর্থনীতিবিদূদের মাথা ঘামাইতে হইতেছে। 

কিছ্দাদন হইতে আম চীনের আর্ক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা 
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কাঁরতোছ, কেননা ভারত ও চীনের আর্ক অবস্থা অনেকটা একরকম। চশনের 
লোকসংখ্যা প্রায় ৪৮ কোট । আম জনৈক আমোরকা দেশীয় বিশেষজ্ঞের আভমত 
উদ্ধৃত করিতেছি। ই“হাকে চীনের প্রাত বন্ধূত্বভাবাপন্ন বলা যায় না। 

«এই সমস্ত কার্ধপ্রণালী অবলম্বনের ফল নানাদকে দেখা যাইতে লাগল। 
রেলওয়েগুঁল সহম্্র সহম্র ভারবাহী কুলীকে কর্মচ্যুত কাঁরল। চাঁনের যে হাজার 
হাজার লোক জলপথে নৌকা বাহয়া জীবকা অর্জন কাঁরত, বাম্পীয় পোত তাহা- 
দিগকে বেকার করিয়া তুলিল। ইয়াংীঁস নদীর মুখে যাহারা নৌকায় কাঁরয়া পণ্যদ্ুব্য 
বহন করিত, তাহাদের কাজ গেল। বিদেশী কারখানা হইতে কলে তৈরা নানা পণ্য 
চীনে আমদানি হইতে লাগল, বিদেশী মূলধনে চীনা শহরগুলিতে আধুনিক ধরনে 
কলকারখানা হইতে লাগল । তাহার ফলে যে সব কুটশর-শল্প ও ছোট ছোট বাবসা 
বহু শতাব্দী ধাঁরয়া টিকিয়া ছিল, সেগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল। আর এই সব 
কারণের সমবায়ে চীনে বেকারসমস্যা ও আর্ক অভাবের সান্ট হইল।” 4৮০0৫ : 
7077727 07772. 00. 234 5. 

পুনশ্চ--পপাশ্চাত্যের যান্তিক সভ্যতার সংস্পর্শ চঈনের পক্ষে শোচনীয় দুর্গাতির 
কারণ হইল । __ 4১০০0. 

জনৈক প্রাসদ্ধ চীনা মনীষী এ সম্বন্ধে ক বলেন শুনুন £- 
“বদেশী যন্ত এবং বিদেশ যন্তজাত পণ্যের আরুমণ হইতে চীন আত্মরক্ষা 

কাঁরতে পারে নাই এবং এ দুই আক্রমণের ফলে আমাদের লক্ষ লক্ষ দক্ষ কাঁরগর এবং 
শ্রামক অলস ও কর্মচ্যুত হইয়াছে ; চীন হইতে লক্ষ লক্ষ শ্রীমক আমোরিকায় গিয়া 
উপাঁস্থত হইলে এ দেশের যের্প দুর্দশা আমাদেরও তাহাই হইয়াছে, আমরা 
ধ্বংসের মুখে চালয়াছ।” 

আর একজন 1বশেষজ্ঞও 'ঠিক এই 'সদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। একটি উন্নাতি- 
শীল, শিল্প বিজ্ঞানে সমাঁধক অগ্রসর জাতির সংঙ্ঘে আসয়া, আর একাঁটি আঁতি- 
মান্রায় রক্ষণশশল জাতির আর্ক দুর্গাতি ির্পে ঘটে, চীনে তাহারই দজ্টান্ত দেখা 

হতেছে। 

' “জেচেওয়ান প্রদেশে এবং পাঁশ্চম চীনের লোকসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। এই 
অণ্চলে মাল আমদানি রপ্তাঁনর একমান্র পথ ইয়াংস নদী। এইখানে পারত্য পথে 

প্রবল ম্রোতস্বতী নদীর উপর দিয়া নৌকা লইতে হইলে বহ নাবিকের প্রয়োজন, 
এক একখান নৌকার সঙ্গে পণ্থাশ হইতে একশত জন নাবক থাকে । এই ব্যবসায়ে 
পাঁচ লক্ষ হইতে দশ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। সম্প্রতি আবিচ্কার করা গিয়াছে যে, 
বৎসরের কোন কোন সময়ে বাম্পীয় পোত এই নদী দিয়া নিরাপদে যাতায়াত কারিতে 
পারে। ইহার পর 'ব্রটশ ও আমোরকান স্টীমার নদতে নিয়ামতভাবে যাত্রী ও মাল 
বহনের কাজ আরুভ করে। কাজ এত লাভজনক যে, একবার যাতায়াতেই স্টধমারের 
খরচা উঠিয়া যায়। স্টীমারে চলাচল বা মাল বহন খুব নিরাপদও হইল। দেশশয় 
নৌকাগুলি স্টীমারের সঞ্গে প্রাতযোগতায় হণিয়া যাইতে লাঁগল। কেননা ত্যুহাদের 
খরচা বেশী। তাছাড়া, স্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকাগ্ীাল অনেক সময় ডুঁবিয়া 
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যাইতেও লাগিল। সুতরাং নৌকার ব্যবসা প্রায় বন্ধ হইল, বহসংখ্যক মাঝি বেকার 
হইয়া পাঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মালবাহী কুল, দাঁড়ওয়ালা, হোটেল ও রেস্তোরোর 
মালিক প্রভৃীতিরও কাজ গেল। অবস্থা আত শোচনীয় ; চীনের সহম্ত্র সহম্র লোকের 
দৌনক জীবকার উপায় হরণ কারিয়া মুষ্টিমেয় আমোরকাদেশীয় জাহাজওয়ালা 
ল্লাভবান্ হয় এবং এইরূপে তাহারা বহু শতাব্দী হইতে প্রচলিত বৃত্তি ও ব্যবসায়- 
গীলকে ধবংস করে।” 01772 24 15241072272 20124150714 01705. 

ভারতেও ধনতান্তিকতা_ বিশেষতঃ 'ব্রাটশ ধনতান্ল্িকতা- নিজেদের স্বার্থীসদ্ধির 
জন্য, ভারতীয় প্রাচীন কুটীর-ীশল্পগুলি ধংস কাঁয়াছে, কিন্তু তৎপাঁরবর্তে কর্ম- 
চ্যুত নিরনন লোকদের কোন নৃতন জাবিকার পথ প্রদর্শন করে নাই।” একাঁট সহজ 
দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বুঝা যাইবে। 

এতাবৎকাল বাংলার গ্রামের বহু অনাথা বিধবা ধান ভানিয়া কোন মতে জীবিকা 
অর্জন কাঁরত, নিজেদের শিশুসন্তানগূলির ভরণপোষণ কাঁরত। কিন্তু আধুনিক 
সভ্যতার কৃপায় বাংলার নানা স্থানে অসংখ্য চাউলের কল দ্রুত গাঁততে চাঁলতেছে। 
এক একটি চাউলের কল শত শত অনাথা বিধবার অন্ন কাঁড়য়া লইতেছে। এইরূপে 

জনকয়েক ধাঁনক সহম্্র সহমত দাঁরদ্র ভাগননীর জীঁবকা হরণ কারয়া ?নজেরা ফাঁপিয়া 
উঠিতেছে। এই কারণেই ভারতের জনসাধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী 
সকল সময়েই কলের বিরুদ্ধে আভযান কারয়াছেন। 

“কলের প্রাতি-ধনতন্দ্বের প্রাতি গান্ধীর প্রবল ঘৃণা আছে। ধনতন্ত্ের ফলে যে 
লক্ষ লক্ষ ভারতায় কৃষক ও শিল্পীর জীবকার উপায় নম্ট হইয়াছে, গান্ধীর ঘৃণা 
তাহারই প্রাতিচ্ছায়া মান্র। 

চে ও সং ॥ 

“গান্ধশ সব্প কলের অপব্যবহারই দেখিতে পান, বর্তমান যুগের কলকারখানা 
জনকয়েক ধাঁনকের স্বার্থের জন্য সহস্র সহস্র লোককে করুূপে ক্রুতদাসে পারণত 
করিয়াছে, তাহাই তাঁহার চোখে পড়ে । ধাঁনকের এই শোষণনশীতর ফলেই গান্ধীর 
মনে কলকারখানার প্রাতি ঘৃণার ভাব জন্মিয়া্ছে। কলের অপব্যবহারের বিরুদ্ধেই 
গান্ধীর অভিযান। গান্ধী বলেন_“শুধূমান্র কলের প্রাতি আমার কোন ক্রোধ নাই, 
_কিন্তু কলের দ্বারা বহ; শ্রম বাঁচিয়া যায় এই অস্বাভাবিক ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধেই 
আমার আকব্রমণ। মানূষ কলের দ্বারা শ্রম বাঁচায়, কিন্তু অন্যাদকে তাহার ফলে 
সহম্্র সহম্র লোক করমমচ্যুত হয়, এবং অনাহারে মরে। আম কেবল মানবসমাজের 
একাংশের জন্য কাজ ও জাঁবিকা চাই না, সমগ্র মানব-সমাজের জন্যই চাই। আম 
সমগ্র সমাজের ক্ষতি কাঁরয়া মুষ্টিমেয় লোকের এশবর্য চাই না। বর্তমানে যন্ত্রের 
সহায়তায় ম্া্টমেয় লোক জনসাধারণকে শোষণ কাঁরতেছে। এই মুষ্টিমেয় লোকের 
কর্মের প্রেরণা মানবপ্রীতি নয়, লোভ ও লালসা । এই অবস্থাকে আম আমার সমস্ত 
শান্ত দিয়া আক্রমণ কাঁরতোছি।......যন্ত্র মানুষকে পঞ্গ্ ও অক্ষম কারবে না, ইহাই 
আমি চাই। এমন একদিন আসবে, যখন যল্ত কেবলমান্র এশবর্য সংগ্রহের উপায় 
রূপে গণ্য হইবে না। তখন কর্মী ও শ্রামকদের এর্প দুর্দশা থাকবে না এবং 



ন্নয়োবংশ পারচ্ছেদ ৩০১ 

যন্মও মানুষের পক্ষে দুঃখজনক না হইয়া আশীর্বাদস্বরূপ হইবে। আম অবস্থার 
এরূপ পাঁরবর্তন সাধন কারবার চেস্টা কাঁরতোছ যে, এ*বর্যের জন্য উন্মত্ত প্রাত- 
যোগ্িতা দূর হইবে এবং শ্রামকেরা কেবল যে উপযযুস্ত পাঁরশ্রামক পাইবে তাহা, নয়, 
তাহাদের কাজও তাহাদের পক্ষে দাসত্বের বোঝার মত হইবে না। এই অবস্থায় 
কলকব্জা কেবল রাস্ট্রের পক্ষে নয়, যাহারা এ সব কলকব্জা চালাইবে, তাহাদের 
পক্ষেও সত্যকার প্রয়োজনে লাগবে ।”৮ (79717 04 02/717. ৮5 চ২০02 11100 
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গান্ধীর আভিমত যে ভ্রান্ত এ কথা কে বাঁলতে পারে ১ নিউইয়কের সংপ্রীম 
কোর্টের বিচারপাঁতি ওয়েসাল-ও-হাওয়ার্ড ধনতন্দ্রের উপর প্রাতিষ্ঠিতি আধুনিক 
সভ্যতা সম্বন্ধে ক বাঁলতেছেন, শুনুন-_ 

“মানুষ আধুনিক শহরগুলি গাঁড়য়া তুলিয়াছে ; নিউইয়র্ক, লন্ডন, শিকাগো, 
প্যারী, বার্লিন, ভিয়েনা, বুয়েনস-আয়ার্স এগুলি সভ্যতার এক একটা বড় চক্ক-_ 
মানব-পরমাণু এখানে চলিতেছে, ঘুঁরতেছে, ছুটিতেছে, আসতেছে, যাইতেছে, অদৃশ্য 
হইতেছে । সে আকাশস্পর্শী বড় বড় হর্ময নির্মাণ করিয়াছে, যেগ্বীলর মাথা মেঘে 
যাইয়া ঠেঁকয়াছে। বাজচিল যতদূর উীঁড়তে পারে, তাহার চেয়েও ৭০০ ফুট উপরে 
এই সব হর্মের চড়া, এবং সেখানে মানুষ বাস করে, 'নিঃবাস ফেলে, বংশবৃদ্ধি 
করে; এবং এই সমস্ত শহরের 'নচে যে বড় বড় রাস্তা তোর হইয়াছে, এগুলি 
প্রশস্ত, আলোকিত, পাথর বাঁধানো । িপীলকার সাঁরর মত সহমত সহস্র প্রাণী এই 
সব পাতালপুরীর রাস্তা দয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করে। 

“মানূষ তাহাদের আধুনিক শহরে চওড়া, খোলা 'বালুভার' সুন্দর, স্বাস্থ্যকর 
যাতায়াতের পথ নির্মাণ করে। তাহারা আবার অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ, পার্বত্য গহবরের 
মত গাঁলও তোর করে এবং তাহার মধ্য দিয়া বন্যার মত সহম্্র সহম্ত্র মানুষের ম্রোত 
চলে। তাহারা বড় বড় উদ্যান নির্মাণ করে, মর্মর মার্ত বসায়, পশুশালা তোর 
করে, হাসপাতাল স্থাপন করে। অন্যাদকে আবার স্যাতিসে'তে জনবহুল বাস্তি, 
অন্ধকারময় ঘর, অস্বাস্থ্যকর পল্লী, অনাথালয়, পাগলা গারদ, জেলখানা_ ইহাও 
তাহাদের কীর্তি! এই সব বাঁস্তর স্বল্পালোক কক্ষে যে সব শিশু জল্গ্রহণ করে, 
তাহারা কখন নীল আকাশ দেখে না, মুস্ত বাতাসে নিঃবাস ফেলিতে পায় না, এবং 
যাহারা কখনও শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখে নাই, বা শান্তিপূর্ণ বনভূমিতে ভ্রমণ কারবার 
সৌভাগ্য লাভ করে না এর্প প্রসৃতিরা মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়। ইহারই নাম 
সভ্যতা !! 

পাতালপ;রী 

"মানুষের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে পাতালপুরার স্যান্ট হইয়াছে। এই পাতালপূরণ 
কলকারখানার আবজর্না, মানবজগতের আবজরনা, সমাজের পরগাছা। এই পাতাল- 
পরীতে ছেলেরা চুরি করিতে শিখে, মেয়েরা রাস্তায় বিচরণ কারতে শিখে । শ্রখানে 
মদ্যপ বন্ধ, দুশ্চরিন্র, পাঁতিত, গাঁণকা, গাঁটকাটা, নিঃস্ব, বেকার, ভবঘুরেদের আক্ডা। 



৩০২ আত্মচরিত 

যাহারা রান্ির অন্ধকারে শবাপদের মত বিচরণ করে, সকালের আলোতে অদৃশ্য হয়'; 
যাহারা শতাচ্ছন্ন, কীটদম্ট, দুগন্ধময় কাপড়চোপড় পরিয়াই ঘুমায়; জঞ্জাল, আবর্জনা, 
অভ্র, দারদ্য, অনাহার, দুর্দশা ও ব্যাঁধর মধ্যে বাস করে-_ এই পাতালপ্রী 
তাহাদেরই বিহার-ক্ষেত্র। 

“এই দুঃখময় পুরীতে, সমাজের বাঁধ-ব্যবস্থা দয়া ও সহানুভূতির বাহিরে 
শিশুদের গলা 'াঁপয়া মারা হয়, জরাজীর্ণ বৃদ্ধেরা পথে পারত্যন্ত হয়, দুর্বল 
নপীড়িত হয়, বিকৃত মাঁষ্তন্কদের উপর পৈশাঁচক ীনর্যাতন হয়। তরুণেরা 
কলুষিত হয়। এই জনবহুল দাঁরদ্রু বাঁস্ততে স্ব্লোকদের আঁতুড়ঘরেই প্রতারক ও 
গুন্ডারা জুয়া খেলে, হল্লা করে। একাদকে মুমূর্রা বাঁচবার জন্য আকুপাঁকু করে, 
অন্যদিকে চোরেরা নেশা খাইয়া মারামার করে। শিশুরা খেলা করে, কলরব করে ; 
অন্যাদকে গাঁণকারা মদ খায়, মাতলাম করে। এই পাতালপুরশীতে শ্রোণভেদ নাই, 
জাতিভেদ নাই। সকলেই এক ভাষায় কথা বলে,-নদ্মা ও আস্তাকুণড়ের ভাষা । 
চঈনাম্যান, শ্বেতাঁঙ্গনী, তরুণ-তরুণী, নিগ্রো, জিপৃসা, জাপানী, মোক্সকোবাসা, 

জুয়াচোর, গুস্ত ব্যবসায়ী__সকলেই এখানে বন্ধু । 
“সুতরাং দেখা যাইতেছে, যান্নক সভ্যতা ও র্যাশনালজেশান্ত তে) উভয় 

মালয়া পৃথিবীকে দুঃখময় কারয়া তুলিয়াছে। যথা, য্যস্তরাজ্ট্রের গবর্নমেন্টের 
সম্মুখে বিষম সমস্যা, তাহার বাজেটে ২০ কোটি ডলার ঘাটাত। ১৯৩০ সালে 
অক্টোবর মাসে যত মোটরযান তোর হইয়াছে, এবংসর (১৯৩১) অক্টোবর মাসে তাহা 
অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ কম হইয়াছে, এবং এ বৎসরের প্রথম দশ মাসে ১৯৩০ 
সালের তুলনায় শতকরা ২৯ ভাগ কম হইয়াছে । নভেম্বর মাসে শতকরা ৮০ ভাগ 
কম মোটর যান তোর হইয়াছে । ২৯ কারখানার মধ্যে ১০ একেবারে বন্ধ হইয়া 
গ্িয়াছে। হযস্তরাষ্ট্রের রপ্তান-বাণিজ্য বহুলপারমাণে হাস পাইয়াছে, ১৯২৯ সালে 
জানুআঁর হইতে অগস্ট পযন্ত উহার মুল্যের পাঁরমাণ ছল ৬৮ কোট ১০ লক্ষ 
পাউন্ড, ১৯৩০ সালে এ সময়ে হইয়়াছল ৫&১ কোঁট ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, এবংসর 
হইয়াছে মান্র ৩২ কোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড । বর্তমানে যুন্তরাম্ট্রে বেকারের সংখ্যা এক 
কোটিরও বেশী। 

মাল থাকতেও মানুষ দুর্দশা ভোগ কাঁরতেছে, না খাইয়া মারতেছে। গম গুদামে 
পাঁচতেছে। "চাঁন নম্ট করিয়া ফেলা হইতেছে । কফি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেওয়া 
হইতেছে, ভুট্টা পোড়ানো হইতেছে, তুলা পোড়ানো হইতেছে। কিন্তু এই আঁত- 
প্রাচ্যের মধ্যে মানুষ খাইতে পাইতেছে না, তাহার জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক 
জিনিস মালতেছে না। এই বিবৃত বাস্তব ঘটনার হবহ চিত্র । স্থানীয় সংবাদপন্র 

(৬) র্যাশনালিজেশানের' উদ্দেশ্য বিদেশশ শি্প-ব্যবসায়শর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ কোন 
দেশের শিহপ-বাণিজ্যকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। 
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€105869005 48018206106 2910008) সম্প্রতি পৃথিবীতে ১ কোটি ১২ লক্ষ টন 
আঁতারন্ত গম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'লাখিয়াছেন যে, আমোরকাতে গম বাষ্পীয় যল্তে 
পোড়ানো হইতেছে । ব্রাঁজল সবচেয়ে বেশী কাঁফ উৎপন্ন করে, সেই দেশে এই 
বংসরের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্তি &,৯৮,৭৫,২০০ ফিলো কফি নম্ট কাঁরয়া ফেলা 
হইয়াছে ।”__লিবার্টর বার্লিনের সংবাদদাতা, ৭ই জানুআরি, ৯৯৩২। 

ধনতান্তিকতা ও কলকারখানার পাঁরণাম আতি-উৎপাদনের আর একটা কুফল হয়। 
আতীরন্ত মজুদ পণ্য বিক্রয়ের জন্য সনেমা, বায়স্কোপ প্রভীতির সহযোগে বিরাট ভাবে 
প্রচার কারবার প্রয়োজন হয়, সরলপ্রকৃতির কৃষকদের মনে নানারূপ বিকৃত রুচি, 
কুঁচন্তা ও হান লালসার ভাব জাগ্রত করা হয়। এই প্রকার দুরননীতিপূর্ণ মিথ্যা 
প্রচারকার্য দ্বারা লোকের অপাঁরসীম ক্ষাত হয়। জনসাধারণের মধ্যে চা'এর প্রচলন 
করিরার জন্য যেসব কৌশলপূর্ণ প্রচার করা হয় এবং তাহার ফলে যে ঘোর আঁনম্ট 
হয়, তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি দেশবাসীর দাাঁষ্ট আকর্ষণ কাঁরয়াছি। কছাদন 

হইল, ইউরোপে চা'এর বাজার সস্তা হওয়াতে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে ইহার 
প্রচলনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা হইতেছে । তাহাদের মধ্যে &।৬ কোটি লোক ষে 
অসাম দুর্গাতির মধ্যে বাস করে, পেট ভাঁরয়া খাইতে পায় না, অনাহারে থাকে, 
তাহাতে 'ি? ধনতন্্র নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কোন হনঈন উপায় অবলম্বন 
কাঁরতে প্রস্তুত এবং হতভাগ্য দাঁরদ্রদের নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহারা ফাঁদে 
ফেলে। চা ম্যালোরয়ার প্রতিষেধক, ইহা ফুসফুসের রোগ নিবারণ করে_ ইত্যাদি 
নানারুপ অলীক যান্ত প্রদর্শন করা হয়। পাঁচ বংসর পূর্বে জার্মানী ভ্রমণকালে 
আমি একট বৃহৎ রাসায়ানক কারখানায় শিয়াছিলাম। সেখানে প্রভূত .পারমাণে 
কোকেন তোর হইতেছে দেখিয়া আম 'বাঁস্মত হইলাম। আরও কয়েকাঁট কারখানায় 
এইভাবে কোকেন তোর হয়, জাপানেও কোকেন তোর হইয়া থাকে। এইসব 
কোকেনের সবটাই ওধধার্থ প্রয়োজন হয় না। বিশ্বরাম্ট্রসজ্থ গকছাঁদন হইল গোপনে 
কোকেন চালান নিবারণের জন্য প্রশংসনীয় চেম্টা কাঁরতেছেন, কিন্তু তৎসত্তেও 
পাঁথবীর নানাদেশে গোপনে কোকেন চালানর ব্যবসা চলিতেছে । ধনতন্্ নিদর়্, 
নম্ঠুর, সে কেবল নিজের পকেট ভার্ত কাঁরতে জানে 16৪) 

প্রাসদ্ধ ওপন্যাঁসক টমাস হার্ডর পত্রী মিসেস হার্ড নিজেও একজন 
সুলোঁখকা। আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন £_- 

“অনেকের নিকট সভ্যতার অর্থ ধনৈশ্বর্য। যাহাদের মোটরগাড়ী আছে, টোলি- 

দৃঁভ্টতে সর্বাপেক্ষা বেশী সভ্য। যাহারা নানাপ্রকারের যান্তিক আবিচ্কারকে নিজে- 

(৪) “কৃত্রিম উপায়ে মানুষের অভাব ও প্রয়োজন সন্ট করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করা হয় 
এবং এইভাবে বেকার সমস্যাকে স্থায়শ করা হয়।......জনসাধারণকে আধুনিকতম বৈজ্ঞানক শিল্প- 
জাত ক্লয় করাইবার জন্য নানাভাবে প্রচারকার্য চালয়া থাকে এবং সেজন্য যথেষ্ট শান্ত বায় কারিতে 
হয়”__ 75008. স্যার এ. স্লেটার এবং আরও অনেকে পণ্য বিক্রয়ের জন্য “কৃত্রিম উপায়ে মান্ষের 
মনে নূতন নূতন অভাব সৃম্টি করা” সম্বন্ধে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।-_76 08553 ৩ 
21. 



৩০৪ '  আত্মচারত 

দের আমোদ প্রমোদের কাজে লাগাইতে পারে,_অধিকাংশ লোক তাহাঁদগকেই সভ্য 
মনে করে। 

“যাঁদ কোন ব্যান্ত এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক যল্ত ও কলকব্জার সাহায্য গ্রহণ না করে, 
তবে তাহার পক্ষে উহা আত্মত্যাগের পাঁরচয় হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্বেও, 
গাববেচনা কাঁরলে বুঝা যাইবে যে এই সব কলকব্জা মানুষের প্রকৃত উন্নাতির পক্ষে 
বাধাস্বর্প। এই যান্তিক সভ্যতার যুগে মানুষের জীবন কলকব্জার দাস হইয়া 
পাঁড়তে পারে, ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ। 

“এই বষয়ে আলোচনা কারবার সময় আমার মন স্বভাবতঃই গান্ধীর উপদেশের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছল ; মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় সংস্কারক_কেহ কেহ তাঁহাকে 
[বপ্লববাদও বাঁলয়া থাকেন। এই যাল্তিক ঘূগের এম্ব্যের প্রীত তাঁহার অসাম 
বিরাগ, কেননা মানুষের প্রকৃত সুখ ও উন্নতির পক্ষে তিনি এ সমস্তকে বাধাস্বরৃপই 
মনে করেন। তাঁহার উপদেশ এই যে, সরল স্বাভাঁবক জীবনই মানুষের আত্মাকে 
বিশুদ্ধ ও পাঁবন্র করে। যীশু খডীম্টের “সার্মন অন্ দি মাউণ্ট”-এ কথিত 
উপদেশের সঙ্গে ইহার বহুল সাদৃশ্য আছে। 
“এক্ষেত্রে তিনি একাকী নহেন। আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান িন্তা- 

নায়কের মূখে শুনিয়াছি যে, মানব সভ্যতার রক্ষা পাইবার একমান্র উপায় প্রাচীন 
সহজ সরল জীবনযাত্রা প্রণালীতে প্রত্যাবর্তন করা। তিনি ইংরাজ। এই দুইজন 
ব্যক্তর মহাত্মা গান্ধী ও ইংরাজ মনীষী) চরিত্র ও জীবনপ্রণালশী সম্পূর্ণ 'বাভন্ব_ 
তৎসত্বেও তাঁহাদের আদর্শ এক- চিন্তায়, কার্যে ও লক্ষ্যে সব দক 'দিয়া নিঃস্বার্থ 
পবিত্র জীবন। খনম্টধর্মপ্রবর্তক এইরুপ আদর্শই প্রচার করিয়াঁছলেন।” 

জাপানও পাশ্চাত্যদেশকে অনুকরণ কাঁরতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলে সে ঘোরতর 
সাম্রাজ্যবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফর্মোজা ও কোরিয়া তাহার কবাঁলিত হইয়াছে, এখন 
মাণ্ুুরিয়ার উপর তাহার শ্যেনদৃস্টি পাঁড়য়াছে। তবুও, জগদ্ব্যাপী আর্থিক দুর্দশা 
তাহাকেও আক্রমণ কাঁরয়াছে এবং সেও ইহার প্রভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি কারতেছে। 

ইংিশম্যানের, টোকিওস্থত সংবাদদাতা ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর তাঁরখে 
টি এ 

«৪০ বৎসর পূর্বে জাপান কাজের অভাব বোধ কাঁরত না, অতনত কাল হইতে 
সেখানে এমনই একটি সুন্দর সরল সভ্যতা গড়িয়া ডীঠয়াছিল। লোকে আল; খাইয়া 
সানন্দে জীবনযাপন কাঁরত, ছাট দিনে কখন কখন ভাত খাইত, কিন্তু পাশ্চাত্য 
সভ্যতার যান্লিক হাওয়ার সংস্পর্শে আঁসয়া তাহারা ক্রমেই সেই প্রাচীন সভ্যতা হইতে 
দূরে সারয়া যাইতেছে । এখন তাহারা কাজ করে, তাহাঁদগকে কাজ কাঁরতেই হইবে, 
অন্যথা না খাইয়া মারতে হইবে। এমনই ঘাঁটয়া থাকে।” 

এই অধ্যায় মুদ্রত হইবার পূর্বে নরম্যান ত্যাঞ্জেল ও হ্যারজ্ড রাইট কর্তৃক 
ধলাঁখিত “গবর্মমেন্ট কি বেকার সমস্যার প্রাতকার কাঁরতে পারেন 2৮ নামক গ্রল্থ- 
খাখুনর প্রতি আমার দ্াম্ট আকৃষ্ট হয়। উন্ত গ্রন্থ হইতে 'িয়দংশ উদ্ধৃত কাঁরয়া 
আমি এই অধ্যায় শেষ কাঁরব £__ 
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ভারমন্টের কোন পার্বত্য অণ্চলে গেলে দেখা যাইবে যে, একটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র 
€ তৎসং্লিম্ট বাড়ী ইমারত প্রভৃতি খাল পাঁড়য়া রাঁহয়াছে, মাঁলকেরা এ সব পাঁর- 
ত্যাগ করিয়া 1গয়াছে, সামান্য দিছু বাকী খাজনা দলেই উহা এখন পাওয়া যাইতে 
পারে। নিউ ইংলন্ড ও কানাডার সমৃদ্রোপকূলেও এইরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু 
এই কৃঁষিক্ষেত্র, বাড়ী ইমারত প্রভৃতির আয়েই পূর্বে একটি বৃহৎ পাঁরবারের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যে চলিয়া যাইত। এ পাঁরবারে 'িতামাতা, তেরি সন্তান, দুইজন গরীব 
আত্মীয় ছিল। তাহারা কৃাঁষকার্ষের জন্য যে সব ঘন্দ্রপাতি ব্যবহার করিত, তাহা 
আধুঁনক বৈজ্ঞাঁনক বন্নপাঁতর তুলনায় আদম যুগের ছিল বাললেই হয়। আমরা 
এখন বাম্পীয় ও বৈদন্যাতিক শান্তি, হারভেস্টর, ট্রান্টর, সেপারেটর প্রভাতি যন্ত্র ব্যবহার 
কাঁর,তাহারা ব্যবহার কাঁরত মানুষের পেশনী, বলদ, কাস্তে কোদাল প্রভাীঁতি। তবু 
তাহারা ভাল খাদ্য খাইত, ভাল পোশাক পারত, ভাল গৃহে আরামে থাঁকত। তাহাদের 
কোন শারীরক অভাব ছিল না। কৃষিক্ষেত্র সুদূর অণ্চলে অবাঁস্থত, এবং এখনকার 
যানবাহনের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও, স্ব-সম্পূর্ণ ছিল। 

“এই বিংশ শতাব্দীর লোকেদের উন্নততর যন্ত্রপাতি, প্রাকীতিক শান্তর উপর 
আধকতর আধকার, এবং বহু গুণে আঁধক উৎপাঁদকা শান্ত থাকা সত্তেও, জশীবকা 
অর্জন করিতে তাহারা সক্ষম নহে কেন? তাহাদের অন্য অনেক বিষয়ে বেশী স্মাবধা 
থাঁকতে পারে, কিন্তু আদম যুগের যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী ভারমণ্ট কৃষকদের 
তুলনায় এ ক্ষেত্রে তাহারা পশ্চাৎপদ। 

“প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এখন আর পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবহারকারী এক 
ব্যান্ত নহে। পণ্য উৎপাদনকারী এখন জানে না বাজারে কি জাঁনস প্রয়োজন হয়, 
-এবং কি জানস প্রয়োজন হইবে । কি জানসের চাহিদা আছে, কি জানিস সরবরাহ 
করিতে হইবে, ি কাজ কারতে হইলে, কত কর্মী প্রশ্নোজন হইবে, এ সব বিষয় 
ভারমণ্টবাসাঁদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল। কন্তু এখন বহু-বিস্তৃত শ্রমাবভাগের ফলে, 
উহা আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পাঁড়য়াছে। ভারমণ্টে যখন গম ও ভূট্রা উৎপাদন করা 
হইত, তখন কৃষকপাঁরবার জানত যে, তাহাদের শ্রম বৃথা যাইবে না, কেননা এগুলি 
প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবহারেই লাগবে, নিজেদের নিকটেই তাহারা লাভের মূল্যে উহা 
বকুয় কারতে পাঁরবে। কন্তু ডাকোটাতে যখন দশ বৎসরের সশ্টিত মূলধন লইয়া 
দুই তন হাজার একর জমিতে গম উৎপাদন করা হয়,__বিক্লয়লব্ধ অর্থ হইতে বহু- 
ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি ক্লয় করা হয়, তখন প্যারশী, মস্কো বা বুয়েনস-আয়ার্সের কোন 
ঘটনায়-ফসলের দাম এত নাঁময়া যাইতে পারে যে, উৎপাদনের বায়ও তাহাতে উঠে 
না। ফসলের উপয্স্ত মূল্য পাইতে হইলে যে সব ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা বিংশ 
শতাব্দীর কৃষকদের আয়ন্তের বাহিরে ।” 

ইহা দুঃখজনক, িন্তু ইহা সত্য এবং অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতেছে । 
একজন প্রাসদ্ধ আমোরকাবাসী লেখক বাঁলয়াছেন (১৯১৮) $_“আমরা শিজ্পো- 
তির জন্য নানার্প বৈজ্ঞাঁনক উপাদান, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতোছি, কিন্তু তাহার 
মূল্যস্বর্প মানুষের দুঃখ ও বেকার-সমস্যা আমদান টি 

২০ 
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১৮৬০ ও তৎপরবতণ্থ কালে বাংলার গ্রামের আর্ক অবস্থা 

«এই ধরনের অনুসন্ধানকার্য শহরে করা যায় না। পথিপতর কাগজে এ সৰ 
সংবাদ পাওয়া যায় না। দেশের সবন্ব ভ্রমণ করিয়া এ সব তথ্য জানিতে হইবে অথবা 
অজ্ঞই থাকতে হইবে ; দশ হাজার গ্রন্থে পাঁরবৃত হইয়াও কোন ফল হইবে না।” 
4৯0] ড0010575 7727215, 

আর্থক ক্ষেত্রে বাংলা দেশ কিরূপে বিজিত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে, ১৮৬০ 
খ্রীঃ এবং পরবতর্শ কালে বাংলাদেশের অবস্থা রূপ ছিল তাহা জানা প্রয়োজন। 

চাউল বাংলার প্রধান খাদ্য। নিরক্ষর শ্রীমকেরাও বেশ মজুর দাঁব কাঁরতে 
হইলে বাজারে চাউলের দরের কথা উল্লেখ করে £ “বাবু, চালের সের এক আনা, 
দিন দুই আনায় চার জন লোককে খাইতে দেই ির্পে?” আমার বাল্যকালে 
মজুরদের মাঁসক বেতন ছল ৩০ টাকা শক ৪. টাকা, চাউলের মণ ছিল দেড় 
টাকা ।(১) আমাদের জেলায় মজুরেরা বেশীর ভাগ মুসলমান। তাহাদের সাধারণতঃ 
দুই এক বিঘা জমি থাকিত, তাহাতে ধান, শাকসবাঁজ প্রভৃতি হইত। বাড়ীর 
স্তীলোকেরা ছাগল, মুরগণ প্রভীতি পালন কাঁরয়া কছু কিছ আয় বাঁদ্ধ কারত। 
পয়সায় কুঁড়টা ভাল বেগুন পাওয়া যাইত। এক আনায় এক পাঁজ (নয়টা) গলদা 
চিংঁড়, টাকায় ১২টা মুরগী পাওয়া যাইত। বাজারে দুধের দর ছিল টাকায় ৩২ 
সের। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গোশালা এবং ঢেশকশালা থাকিত ; ধানের তুষ, ক্ষুদ, 
কুপ্ড়া সবই কাজে লাগত। 

বাভন্ন রকমের ডাল গৃহস্থদের জাঁমতেই হইত, অথবা এক বংসরের উপযোগী 
ডাল কিনিয়া বড় বড় মাটির হাঁড়তে রাখা হইত। প্রত্যেক গৃহস্থই. এক বৎসরের 
খোরাকী ধান গোলায় মজুত রাখত, তা ছাড়া অজল্মার আশও্কায়, আরও এক 
বংসরের জন্য আঁতা'রন্ত ধান জমা থাকিত। 

ভাল সুগন্ধ ঘৃত- আট আনা সেরে পাওয়া যাইত। বত'মানে কাঁলকাতা অণ্চল 
হইতে যে কলের তেল চালান হয়, গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাহার পাঁরচয় ছিল না। 
গ্রামের ঘাঁনতে সারষার তেল হইত, এবং প্রত্যেক গ্রামেই উহা প্রচুর পাঁরমাণে মাঁলত। 
এই খাঁটি সারষার তেল বাঙালনর খাদ্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। কলুরাই তখন 
বংশান,ক্রমে সাঁরষার তেলের ব্যবস্থা কাঁরত। সারষার তেলের দর ছিল তিন আনা 
সের। তেলের খইল গরুর খাদ্য এবং জামর সারর্পে ব্যবহৃত হইত। 

গো-পালন 'হন্দুর ধর্মের একটা অঙ্গ ছিল। আমার এখনও মনে আছে, আমার 

০১) নবাবী আমল-_কালশপ্রসম্ম বন্দ্যোপাধ্যায় 
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মা নিজে গরুর খাওয়ার তদারক কাঁরতেন। নানা জাতির গর্ আমাদের বাড়ীতে 
গছল। আমাদের বাড়ীর 'নয়ম 'ছল যে, ছেলেমেয়েরা পাঁচ বংসর বয়স পর্যন্ত 
প্রধানতঃ দুধ খাইয়া থাঁকবে। ধনী ভদ্র গৃহস্থেরা এবং তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরা 
পর্য্ত সকালবেলা গোয়ালঘর পাঁরদ্কার করা অপমানের কাজ মনে কাঁরতেন না। 
গোয়ালঘরের ঝাঁটাল গোবর ইত্যাঁদ জামতে ভাল সারের কাজ কাঁরত। তুষ, জাউ, 
কলার খোসা প্রভৃতি গরুদের খাওয়ানো হইত। প্রত্যেক গ্রাম্য পণ্টায়েতের গোচর 
জমি(২) ছিল, সেখানে 'নার্ববাদে গরু চরিয়া খাইত। ধান কাটা ও মলা হইলে 
প্রচুর খড় পাওয়া যাইত এবং তাহা গরুর খাদ্যের জন্য গাদা দিয়া রাখা হইত। গ্রীম্ম- 
কালে ঘাস দুলভ হইলে, এই খড় খুব কাজে লাগিত। এক কথায়, প্রত্যেক পাঁরবারই 
1কয়ংপাঁরমাণে আত্মনির্ভর 'ছিল। 

এখনকার মত সাবানের এত প্রচলন 'ছিল না, বড়লোকেরাই কেবল ইহা ব্যবহার 
কাঁরতেন। কাপড় কাচা প্রভৃতির জন্য সাঁজমাটির খুব প্রচলন ছিল। গরীব 
গৃহস্থেরা কলাপাতার ক্ষারের সঙ্গে চুন মশাইয়া গরম জলে সিদ্ধ কাঁরয়া কাপড় 
ধুইত। ঢাকাতে এক প্রকারের গোলা সাবান হইত। পর্টগীজেরা ঢাকায় ১৬শ 
শতাব্দীতে বসাঁত করে, তাহাদের নিকট হইতেই সম্ভবতঃ লোকে এই সাবান তোর 
করার কৌশল 'শিখিয়াছল। বাংলা ও শহন্দী “সাবান শব্দ খুব সম্ভব পর্টগীজ 
498৮010 হইতে আঁসয়াছে। 

বাংলার নৌ-বাণিজ্য তখন কোষ, বালাম, সোদপুরাঁ প্রভৃতি নানাপ্রকারের দেশী 
নৌকা যোগে হইত। যাত্রীবাহী নৌকা স্বতন্ রকমের ছিল। বজরাতে বড়লোকেরা 
যাইতেন, সাধারণ লোকে পান্সী' 'তাপুরী' প্রভৃতিতে চড়িত। প্রত্যেক গ্রামেই 

. এরূপ শত শত নৌকা থাঁকত। বন্দর ও গঞ্জে ঘাটে নৌকার ভিড় লাঁগয়া থাকত 
এবং সে দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাইত। কাঁলকাতা হইতে গ্রামে এই সব নৌকাতে 
যাতায়াতের সময় বড় আনন্দ বোধ হইত। প্রোতের মূখে নৌকাগ্দীল যখন সার 
বাঁধয়া দাঁড় টাঁনয়া যাইত অথবা উজানে পাল তুলিয়া ছাটত, তখন বড়ই মনোহর 
দেখাইত। এখন এসব অতনতের কথা বাঁললেই হয়। ব্রিটিশ কোম্পানিসমূহের 
স্টীমার বাংলার নদীপথ আক্রমণ কাঁরয়া এই বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। 
বেভারিজ তাঁহার 'বাখরগঞ্জ' গ্রন্থে ১৮৭৬ সালে এদেশের নদীবাহশী নৌকা ও 

তাহাদের নির্মাণ-প্রণালীর নিম্নালাখত রূপ বর্ণনা কারয়াছেন £- 
“এই জেলায় নৌকা-নির্মাণ একটি চমৎকার শিল্প। মেন্দিগঞ্জ থানার এলাকায় 

দেবাইখাল ও শ্যামপুর গ্রামে উৎকৃষ্ট কোষ” নৌকা তোর হয়। আগরপুরের নিকট 

(পারার হুল নার গোরা তি জর ভার ডা 
তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত বিবরণণী উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

“বাংলার আঁধকাংশ জেলায় গোচর জাম বাঁলয়া কিছু নাই। লোকসংখ্যা বাদ্ধর দরুন 
জামদারেরা প্রায় সমস্ত কর্ষণযোগ্য জামই প্রজাদের নিকট 'বাল করিয়াছেন এবং এগুবালতে চাষ 
হইতেছে।...... আধিকাংশ গ্রামে গর্গীলকে ক্ষেতে, আমবাগানে অথবা প্নকুরের ধারে ছায়া 
দেওয়া হয়। সেখানে তাহারা কোন রকমে চৰিয়া খায়। গরদুর খাদ্যশস্য বাংলাদেশে চাষ করা হয় 
না বাললেই হয়।” মোমেন,-কৃষি কমিশনে সাক্ষ্য । 
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ঘন্টেম্বরে, এবং পিরোজপুর থানার এলাকায় বর্ধাকাটী গ্রামে ভাল পানাঁস নৌকা 
তোর হয়। শেষোল্ত স্থানে উৎকৃষ্ট মালবাহী নৌকাও তোর হয়। সুন্দরবনে মগেরা 
কেরুয়া গাছের গাড় হইতে 'ডাঁঙ তোর করে ; শদরী কাঠের 1ডাঁঙ সর্বন্রই হয় ; 
ঝালকাঠি, কালিগঞ্জ, বাখরগঞ্জ, ফলাগড় প্রভীতি স্থানও নৌকা তোরর জন্য বখ্যাত।” 

এইর্পে নৌকা তৌরর কাজ কারয়া বহু লোক জাীবকা 'নর্বাহ কাঁরত। 
আমার বাল্যকালে কোন বাড়ীতে আম চরকা কাটতে দৌখ নাই। ম্যানচেস্টারের 

কাপড় তখনই সুদূর গ্রাম পযন্ত পেশছিয়াছিল এবং জোলা ও তাঁতীরা তাহাদের 
মৌলিক বৃত্ত হইতে বিতাঁড়ত হইয়াঁছল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতন 
কাপড় 'বারু কাঁরয়া কম্টে জীবিকা নির্বাহ কাঁরত, এবং অনেকে বাধ্য হইয়া কৃষিকার্য 
কারতে আরম্ভ কারয়াছল। ইহার ফলে জাঁমর উপর আঁতীরন্ত চাপ পাঁড়য়াঁছল। 

তখনকার 'দনে গ্রাম্য কর্মকার একটা প্রধান কাজ কাঁরত।(৩) তাহার দোকানে 

সন্ধ্যাবেলা আন্ড বাঁসত এবং গ্রামের রাজনীতি আলোচনা হইত। কর্মকার লাঙ্গল, 
কোদাল, দা, দরজার কব্জা, বড় কাঁটা, তালা প্রভাতি তৈরি কারত। বাঁহর হইতে 
আমদানী লোহাপিণ্ড ও লোহার পাত হইতেই এ সব অবশ্য তৈরি হইত। নাটা- 
গোঁড়িয়া (কাঁলকাতার নিকট), ডোমজুড়, মাকড়দহ, বড়গাঁছিয়া (হাওড়া) প্রভীতি 
স্থানে লোহার তালা-চাঁব তোর হইত। িকন্তু জার্মানী হইতে আমদানী সস্তা 
জিনিসের শ্রাতযোগতায় এই দেশীয় শিল্প লুগ্তপ্রায় হইয়াছে। শেফিল্ডের ছার, 
কাঁচ প্রভীতও এদেশে ছাইয়া ফোৌলতেছে। ক্ষুর, ছবি প্রভীতি সমস্তই 'বদেশ 
হইতে আমদানী । 

চাউলের পরেই গুড় ও চিনি যশোহরের সর্বাপেক্ষা প্রধান শিল্প ছিল। খেজুর 
রস.হইতেই প্রধানতঃ গুড় ও চিনি হইত । বর্তমানে জাভা হইতে আমদানগ সস্তা 
চিনির প্রতিযোগিতায় এদেশের চিনি শিল্প লোপ পাইতে রাঁসয়াছে। কিন্তু এক 
সময়ে এই চিনি শিল্প যশোহরে কিরূপ উন্নাতি লাভ করিয়াছিল, ওয়েস্টল্যান্ডের 
“যশোহর” নামক গ্রন্থে (১৮৭১) তাহার চমতকার বর্ণনা আছে। 

“যশোহর জেলার সবন্রই চিনি তোর হয় বটে কিন্তু জেলার পশ্চিম অংশে নিম্ন- 
লিখিত স্থানগুিতেই চিনি তোরর বড় কেন্দ্র ৪_ কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, 
ত্রমোহনী, কেশবপুর, যশোহর ও খাজুরা এই সব স্থানে চান তোর হয় ও তথা 
হইতে বাঁহরে রপ্তাঁন হয়। কাঁলকাতা ও নলাঁচাট এই দুই স্থানেই প্রধানতঃ চিনি 
রপ্তানি হয়। নলচিটি বাখরগঞ্জ জেলার একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্বাণলের প্রায় 

€৩) লালাবহারী দে তাঁহার 8910788] [5852101. 7:06. গ্রন্থে গ্রাম্য কর্মকারের 'নম্নালিখিত- 
ক্ুপ বর্ণনা কাঁরয়াছেন £__ 

“কুবের ও 'তাহার পুত্র নন্দ সমস্ত দন কার্যে 'নরত থাকে, ভে 
ঘাহারা বিশ্রাম নেয় না। ্দনেরবেলায় তাহাদের নিকটে যাহারা কাজের জন্য আসে, তাহারা অবশ্য 
সন্ধ্যার পর থাকে না। কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা এ সময় আলাপ করিতে আসে। কিন্তু বন্ধুরা 
থাকুক আর না থাকুক, পিতা ও পূতর তাহাদের কাজে কখনো অমনোযোগণ হয় না। ীপতা ও 
পার উয়েই আগমনে গোড়া একখস্ড লাল লোহা লইয়া হাত দিয়া পাতে থাকে এবং চাঁি- 
কে ছাতকে | 
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সমস্ত জেলার সঞ্চে ইহার কারবার আছে। এখানে 'দলযয়া' চিনির খুব চাহদা এবং 
কোটচাঁদপুর ব্যতীত ষশোহর জেলার অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন আঁধকাংশ 'দল্ুয়া' 
নলাঁচাঁট ও তাহার ানকটবর্তশী ঝালকাটিতে রপ্তাঁন হয়। কোটচাঁদপুর ব্যতীতও এ 
দুই স্থানে দলুয়া, চালান হয় বটে, কিন্তু সেখানকার বেশীর ভাগ 'দলুয়া' 
কাঁলকাতাতেই চালান হয়। কলিকাতায় দুই প্রকার চিনির চাঁহদা আছে। প্রথমতঃ) 
কাঁলকাতায় 'িক্য়ের জন্য 'দলুয়া" চান। "দ্বিতীয়তঃ, উৎকৃম্ট পাকা (সাফ) "চান, 
এগুলি কাঁলকাতা হইতে ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে চালান হয়। এই পাকা বা সাফ 
চান যশোহর জেলার দক্ষিণ অণ্চলে কেশবপুর ও অন্যান্য স্থানে তোর হয়, এবং 
'দলুয়া' চান প্রধানতঃ কোটচাঁদপুরে হয়।” ্ 

১৮০০ শত খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে রূপে চিনি তোর হইত, তাহার একাটি 
সুন্দর ববরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ৫৪ 

“গ্রেট ব্রিটেনে চানর দাম হঠাং বাঁড়য়া যায়, উহার কারণ, প্রথমতঃ ওয়েস্ট 
হীশ্ডসে ফসল জন্মে না, এবং দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের সর্বত্র চানর ব্যবহার বৃদ্ধ 
পায়। এইভাবে চানর মূল্যবাদ্ধ 'ব্রাটশ জাতি বিপদরূপে গণ্য কারল। তাহাদের 
দৃম্টি তখন বাংলার উপরে পাঁড়ল এবং তাহারা নিরাশ হইল না। অল্প সময়ের 
মধ্যেই বাংলা হইতে 'ব্রটেনে চাঁন রপ্তাঁন হইল। বাংলা হইতে ইউরোপে কয়েক 
বংসর পূবেই চান রস্তাঁন সুরু হইয়াছিল। এখনও উহা রপ্তাঁন হইতেছে এবং 
এই রপ্তাঁনর পাঁরমাণ প্রতি বংসর বাঁড়য়া যাইবে ও ইউরোপের বাজারে মূল্য-বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওয়েস্ট ইন্ডিসও এই লাভের 
[কয়দংশ পাইবে। 

“বেনারস হইতে রংপুর, আসামের প্রান্ত হইতে কটক পর্যন্ত, বাংলা ও 
তৎসংলগ্ন প্রদেশে প্রায় সকল জেলায় আখের চাষ হয়। বেনারস, বহার, রংপুর, 
বীরভূম, বর্ধমান এবং মোদননীপুরেই আখের চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রভূত পাঁরমাণে 
চিনি উৎপন্ন হয়। যত চাহদাই হোক না কেন, বাংলা দেশ তদনূরূ্প চান 
যোগাইতে পারে বাঁলয়া মনে হয়। বাংলার প্রয়োজনীয় সমস্ত চান বাংলা দেশেই 
তোর হয় এবং উৎসাহ পাইলে বাংলা ইউরোপকেও চান যোগাইতে পারে। 

“বাংলায় খুব সস্তায় চিনি তোর হয়। বাংলায় যে মোটা চিনি বা দলয়া তৈরি 

হয়, তাহার ব্যয় বেশী নহে- হন্দর প্রাত পাঁচ ালং-এর বেশী নয়। উহা হইতে 
কিছু আঁধক ব্যয়ে চিনি তোর করা যাইতে পারে। রিঁটিশ ওয়েস্ট ইশ্ডিসে তাহার 
তুলনায় ছয় গুণ ব্যয় পড়ে। দুই দেশের অবস্থার কথা তৃলনা কাঁরলে এরূপ ব্যয়ের 
তারতম্য আশ্চর্যের বিষয় বোধ হইবে না। বাংলা দেশে কাঁষকার্য আতি সরল স্বজ্প- 
ব্যয়-সাধ্য প্রণালীতে চলে। অন্যান্য *বাণিজ্য-প্রধান দেশ হইতে ভারতে জাবনযান্রার 
ব্যয় আতি অল্প। বাংলা দেশে আবার ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশ হইতে অন্প। 
বাঙালী কৃষকের আহার্য ও বেশভূষায় ব্যয় অতি সামান্য, শ্রমের মূল্যও সেই জন্য 
খুব .কম। চাষের মল্পপাতি সস্তা। গো-মাহষাঁদ পশুও সস্তায় পাওয়া যায়। 
শিল্পজাত তৈরির জন্য কোন বহন্ব্যয়সাধ্য যল্পাঁতর দরকার হয় না। কৃষকেরা 
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খড়ের ঘরে থাকে, তাহার যল্রপাতি উপকরণের মধ্যে, একটিমাত্র সহজ যাঁতা, কয়েকটি 
মাটির পান্র। সংক্ষেপে, তাহার সামান্য মূলধনেরই প্রয়োজন হয় এবং উৎপন্ন আখ 
ও গড় হইতেই তাহার পারশ্রমের মূল্য উঠিয়া যায় এবং ছু লাভও হয়।” 
কোলবরুক_ হ২০28100 01. 1076 17109021701 2100. [106577)21 (€01201061০5 0£ 

1391789], 00. 78-79. 

এই কথাগ্ল প্রায় ১৩০ বংসর পূর্বে লিখিত হইয়াছল এবং যে বাংলাদেশ এক 
কালে সমস্ত পাঁথবীর বাজারে চান যোগাইত তাহাকেই এখন চানর জন্য জাভার 
উপর 'নিভ'র কাঁরতে হয়। উন্নত বৈজ্ঞানিক কাঁষ-প্রণালনর ফলে কিউবা ও জাভা 
এখন অত্যন্ত সস্তায় চিনি রপ্তানি কারয়া পাৃঁথবঁর বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
বর্তমানে (১৯২৮--২৯) জাভা হইতে ভারতে বৎসরে প্রায় ১৫1১৬ কোটি টাকার 
চান আমদানি হয় এবং এই চিনির আঁধকাংশ বাংলা দেশই ক্রয় করে। বর্তমান সময়ে 
চিনি এদেশেই প্রধানতঃ প্রস্তুত হইতেছে, আঁতারন্ত শুজ্ক বসাইয়া জাভার "চান 
একেবারে বন্ধ হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে বাংলার কোন লাভ নাই। এই "চান বহার 
ও উত্তর-পাঁশ্মাণ্টল হইতে আমদাঁন হয়, সুতরাং বাংলার টাকা বাংলার বাঁহরে 
যায়। 

পাট এখন বাংলার, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের, প্রধান ফসল । 'কল্তু ১৮৬০ 
সালের কোঠায় পাট যশোহরে অজ্পপাঁরমাণ উৎপন্ন হইত এবং তাহা গৃহস্থের দাঁড়, 
বস্তা প্রভৃতি তোর করার কাজে লাঁগত। এই সব জিনিস হাতেই সৃতা কাটিয়া 
তৈরি হইত। ভদ্র পাঁরবারের পুরুষরাও অবসর সময়ে পাটের সূতা বোনা, দাঁড় 
তোর প্রভাীতির কাজ করিত। বাজারে পাটের দর ছিল ১1০ মণ। কিন্তু পাটের 
চাষ ব্লমশঃ বাঁড়য়া যাওয়াতে বাংলার আর্ক অবস্থার ঘোর পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। 

উত্তর বঙ্গের রংপুর প্রভাতি জেলায় “পাটের সৃতা কাটা ও বোনা খুব প্রচলিত 
ছিল। উহা হইতে গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগাী বিছানার চাদর; পর্দা, গরীব লোকদের 
পাঁরচ্ছদ প্রীতি তোর হইত। ১৮৪০ সালের কোঠায়, কলিকাতা হইতে উত্তর 
আমোরকা ও বোম্বাই বন্দরে তূলার গাঁইট বাঁধবার জন্য চট রপ্তাঁন হইত ; কিন্তু 
চিনি ও অন্যান্য জিনিস রপ্তানি কারবার জন্য বস্তা তোরর কাজেই পাট বেশী 
লাগিত।» 

ডাঃ ফরবেশ রয়েল তাঁহার “চ5191005 2181005 0£ [0019” (১৮৫৫ খঃ 

প্রকাশিত) নামক গ্রন্থে হেনাল নামক জনৈক কাঁলিকাতার বাঁণকের 1ানকট হইতে 
প্রাপ্ত নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ কারয়াছেন। এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, পাট 
[শজ্প বাংলার অন্যতম প্রধান শিল্প হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখানকার হাতে বোনা চট 
ও বস্তা পৃথিবীর দেশদেশান্তরে রপ্তাঁন হই । 

“পাট হইতে যে সমস্ত জানিস তোর হইত, তাহার মধ্যে চট ও চটের বস্তাই 
প্রধান। নিম্নবঙ্গের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুঁলর ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান গাহসস্থ্য 
শিজ্প। সমাজের প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক গৃহস্থই এই শিল্পে নিযুক্ত থাঁকিত। 
পুরুষ, স্তীলোক, বালক, বাঁলকা সকলেই এই কাজ কাঁরত। নৌকার মাঝ, কৃষক, 



চতুর্বিংশ পারচ্ছেদ ৩১৯ 

বেহারা, পাঁরবারের ভৃত্য প্রভাতি সকলেই অবসর সময়_এই 'শজ্পে নিযুন্ত করিত। 
বস্তৃতঃ, প্রত্যেক "হিন্দু গৃহস্থই অবসর সময় টা হাতে পাটের সৃতা কাটিত। 
কেবল মুসলমান গৃহস্থেরা তূলার সৃতা কাঁটিত। এই পাটের সূতা কাটা ও চট 
বোনা হিন্দু বধবাদের একটা প্রধান কাজ ছিল। এই হন্দু 'াবধবারা অবজ্ঞাত, 
উপ্পোক্ষত, বিনম্র চিরসাহফণ, ; আইন তাহাঁদগকে চিতার আগুন হইতে রক্ষা 

জীবন যাপন কাঁরতে বাধ্য কারয়াছে। যে গৃহে একাঁদন সে হয়ত কন্রী ছিল, সেই 
গৃহেই এখন সে ক্লীতদাসী। এই পাট 'শল্পের কল্যাণেই তাহাঁদগকে পরের গলগ্রহ 
হইতে হইতেছে না। ইহা তাহাদের অন্ন-সংস্থানের প্রধান উপায়। পাট 'শিজ্পজাত 
যে বাংলায় এত অন্প ব্যয়ে প্রস্তুত হয়, এই সমস্ত অবস্থাই তাহার প্রধান কারণ এবং 
মূল্য সুলভ হওয়াতেই বাংলার পাট শিজ্পজাত সমস্ত পাঁথবীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
কারয়াছে।”  ৬8119০5 : 7762 20977127106 ০1 7215. 

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, হাতে তৈরী পাট শিল্প বাংলার কৃষক ও গৃহস্থদের 
একা প্রধান গৌণ শিল্প ছিল। ১৮৫৬০--৫১ সালে কালকাতা হইতে ২১,৬৯,৭৮২ 
টাকার চট ও বস্তা রপ্তাঁন হইয়াছিল। 

বাংলার পাট এখন চাউলের পরেই প্রধান কাষজাত পণ্য। কিল্তু বাঙালীদের 
ব্যবসা-বাঁণজ্যে ব্যর্থতা ও অক্ষমতার দরুন, পাট হইতে যে প্রভূত লাভ হয়, তাহার 
বেশীর ভাগই ইউরোপশিয়, আর্মানী বা মাড়োয়ারী বাঁণকদের উদরে যায়।(৪) 

প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অনাভজ্ঞ একজন বিদেশী পাঠক হয়ত মনে কারিতে 
পারে, ব্যবসায়ীদের এই বিপুল লাভের টাকাটা বাঙালনীরাই পায়। কিন্তু তাহা সত্য 
নহে। কেহ কেহ বাঁলয়া থাকেন যে, পাটের কল কোম্পানিগাঁলর আধকাংশ অংশন- 
দার ভারতবাসী। তাহারা ভারতবাসী বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আঁধকাংশই বাঙাল 
নয়। অবশ্য, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পাট বিক্ুয়ের টাকার একটা প্রধান 
অংশ কৃষকেরাও পায়। যে সব জমিতে পূর্বে কেবল ধান চাষ হইত, সেই সব 
জঁমতে_বশেষভাবে ন্রিপুরা, ময়মনাসং, ঢাকা, পাবনা, ফাঁরদপুর প্রীতি জেলায়_- 
এখন পাট উৎপন্ন হয়। যেখানে যত জমি পাওয়া যায়, তাহা এই পাটচাষের কাজে 
লাগানো হইতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, গোচারণ তথা দুগ্ধ সরবরাহের পক্ষে ইহা অত্যন্ত 
ক্ষাতকর হইতেছে। 

বাংলার কৃষকদের আর্ক অবস্থার উপর পাট যের্প প্রভাব বস্তার কাঁরয়াছে, 
তাহা পানান্ডকরের ৬০৪10) 2170 ৬/০11916 01 0)০ 73210591 7০109. নামক গ্রল্থে 

সুন্দররূপে বার্ণত হইয়াছে । গ্রন্থকার যে বিষয়াট নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ ও 
আলোচনা কাঁরয়াছেন, তাহা বর্ণন& হইতে সহজেই বুঝা যায়। 

(8) অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পাটের মূল্য হইতে প্রায় ১২ই কোট টাকা এই সব 
হাতে যায়। 



৩১২ আত্মচারত 

“বাংলায় পাটচাষের বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর বাজারে পাটের চাঁহদা বাংলার লোক- 
দের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর হইত, যাঁদ তাহারা বাদ্ধমান্ ও হিসাবী হইত এবং এই 
লাভের টাকা হইতে দেনা শোধ, জামর উন্নাতি, পথঘাটের উন্নাতি এবং জীবনযাত্রার 

বাঁড়য়াছে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ টাকাই মামলামোকদ্দমায়, নানারূপ 'বিলাসব্যসনে 
এবং বাহর হইতে মজুর আমদান কাঁরয়া তাহাদের খরচা বাবত তাহারা অপব্যয় 
কাঁরয়া ফোলয়াছে। কৃষকেরা 'বলাসী ভদ্রলোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আলস্যে 
সময় কাটাইতে 'শাখরাছে। তাহারা আর 'ানজে মাঁটর কাজ করে না, ধান ও পাট 
কাটে না, জলে পাট ডুবায় না, ক্ষেত হইতে শস্য বাড়ীতে লইয়া যায় না; এই সমস্ত 
কাজের জন্য তাহারা বিহার ও য্স্তপ্রদেশ হইতে আগত মজুরদের নিয়োগ কাঁরতেছে। 
ইহার ফলে মজুরের চাহদা ও মূল্য বাঁড়য়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষের খরচাও 
বাঁড়য়া গ্িয়াছে। এইভাবে কৃষকদের লাভের একটা মোটা অংশ একদিকে ডাকল 
মোন্তার, অন্যাদকে হিন্দুস্থানী মজুরদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। বর্তমানে ব্যবসা- 
বাঁণজ্য মন্দা হওয়ার দরুন কীষজাত পণ্যের মূল্য হাস পাইয়াছে। ?কন্তু কৃষকেরা 
একবার যে মজুর খাটাইবার অভ্যাস 'কাঁরয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর ছাড়তে 
পাঁরতেছে না(৫), এখনও তাহারা বাহরের মজুর সমভাবেই খাটাইতেছে। যাঁদ 
এইভাবে চাষের খরচা না বাঁড়য়া যাইত, তবে কাঁষজাত পণ্যের মূল্য হাস হওয়া 
সত্তেও চাষীদের ঘথেম্ট লাভ থাকিত।” 

পাঁচ বৎসরের হিসাব ধারয়া দেখা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ 
বার্ধক প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ। বাংলাদেশের লোকসংখ্যাও প্রায় ৪ কোটি ৭৫ 
লক্ষ । সুতরাং মাথাঁপছ গড়ে বার্ধক এক মণ পাট উৎপন্ন হয়; প্রাতি মণ পাটের 
মূল্য প্রায় আট টাকা ।(৬) স্যার ডি. এম. হ্যামিলটন ১৯১৮ সালে কাঁলকাতায় একাঁট, 
বন্তৃতা করেন, এই প্রসঙ্গে তাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত কাঁরতেছি। 'তান 
বলেন £--“আমার কয়েকাঁট পাটকলের অংশ আছে, সেই 'হসাবে' আম পাট উৎপন্ন- 
কারাঁ কষকদের মুখের দিকে চাহিতে লঙ্জা বোধ কাঁর। আমরা শতকরা ১০০ ভাগ 
লাভ কারব। আর এঁ কৃষকেরা কোনরূপ ব্যাঙ্কের সুব্যবস্থার অভাবে, দার্দনে না 
খাইয়া মরিবে, ইহা ব্রিটিশ বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়ের আদর্শসম্মত নহে। ডা'ণ্ডির 
মহাজনদের বিবেকের অভাবই ইহাতে সূচিত হইতেছে । কিন্তু পাট উৎপাদনকারণ 
কৃষকেরা আজ যে দুর্গাতি ভোগ কাঁরতেছে, ভারতের জনসাধারণ 'দনের পর দিন 
জীবনের আরম্ভ হইতে মৃত্যু পর্য্ত সেই দুর্গত ভোগ করে। এই অবস্থা আর 
বেশশীদন সহ্য করা যাইতে পারে না, এবং এতাঁদন যে সহ্য করা হইয়াছে, ইহা 'ব্রাটশ 
শাসনের পক্ষে সুনাম নহে। ভারতের আঁধবাসীরা এইভাবে চির অভাবগ্রস্ত হইয়া 
ও খণের পাথর গলায় বাঁধিয়া, ০০০৪৪৪ 
এরুপ চিন্তা করাই মর্খতা ।” 

(৫) 7. 2২6091/--776255 07 121671685. 

(৬) বর্তমানে জেন, ১৯৩২) গ্রাম অণ্ুলে পাট ২॥ টাকা মণ দরে বিব্য় হইতেছে। 
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১৯২৫-_২৬ সালে পাটের মূল্য খুব বেশী চাঁড়য়া গিয়াছিল, তাহার পর দুই 
বৎসর পাটের মূল্য অস্বাভাবকরূপে কমিয়া গ্িয়াছে। ফলে পাটচাষীদের অত্যন্ত 
দুর্গাত হইয়াছে । পাট চাষ অনেক স্থলে ধান চাষের স্থল আঁধকার কাঁরয়াছে। 
পূতরাং পূর্ব বঙ্গের চাষীরা তাহাদের খাদ্যশস্য খাঁরদ কারবার জন্য শতকরা 
বার্ধক ২৫ টাকা হইতে ৩৭1০ টাকা সুদে খণ করিতে বাধ্য হয়। দ্ার্দনের জন্য 
যে সণ্য় করিতে হয়, এ শিক্ষা কখনও তাহাদের হয় নাই।(৭) পূর্বে হঠাৎ পাটের 
দর চাঁড়য়া ধনাগম হওয়াতে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের মানাঁসক স্থৈর্য নম্ট হইয়াছে। ফলে 
টন, বাইসাইকেল, গ্রামোফোন, নানারুপ বস্তজাত, জামার কাপড় প্রভাতিতে ভার্ত 
হইয়া উঠ্িতেছে। গ্রামবাসী কৃষকেরা এই সব খেলনা, পুতুল, শখের জানিস 
কাঁনবার জন্য যেন উন্মত্ত। জাপানী বা কৃন্রম রেশমের চাদর প্রাতি খন্ডের মূল্য ৭. 

টাকা; এদেশের সাধারণ ভদ্রলোকেরাও এগাঁল ব্যয়সাধ্য বিলাসদ্রব্য বালয়া কিনিতে 
ইতস্ততঃ করেন, ?কন্তু এগুলি বাংলার বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে এবং গ্রাম্য কৃষকেরা 
কিনিতেছে। ছেলেরা যেমন নৃতন কোন রঙন জনিস দোৌখলেই তাহা কিনিতে 
চায়, আমাদের কৃষকদের অবস্থাও সেইরূপ । সুদূর পল্লশীতেও জার্মানীর তৈরী 
বৈদ্যুতিক 'চ” খুব বিরুয় হইতেছে । তাহারা এগ্াল ব্যবহার কারতে জানে না, 
ফলে ভিতরকার ব্যাটারী একটু খারাপ হইলেই উহা ফেলিয়া দেয়। 

এদেশের কৃষকেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে ীনমাঁজ্জত। তাহাদের দৃম্টি আঁতি সঙ্কীর্ণ, 
এক 'হসাবে তাহারা “কালকার ভাবনা কাল হইবে"_ষাঁশু খএীম্টের এই উপদেশ- 
বাণ পালন করে। তাহারা ভবিষ্যতের জন্য কোন সংস্থান করে না। ঘরে যতক্ষণ 
চাল মজুদ থাকে, ততক্ষণ সেগুলি না উড়াইয়া দেওয়া পযন্তি তাহাদের মনে যেন 
শান্ত হয় না। মনোহর াবলাতী জিনিস দৌখলেই তাহাদের 'কাঁনবার প্রবাত্ত প্রবল 
হইয়া উঠে। বেপারীরা সর্বদাই তাহাদের কানের কাছে টাকা বাজাইতে থাকে, সুতরাং 
তাহারা তাহাদের কীষজাত 'বক্লয় কারয়া ফোলবার প্রলোভন ত্যাগ কাঁরতে পারে না। 
অনেক সময় এই সব শখের বিলাতাঁ জিনিস 'কাঁনবার জন্য তাহারা তাহাদের গোলার 
ধান প্রভাতিও বিকুয় করিয়া ফেলে। পূর্বে কৃষকেরা চলতি বংসরের খোরাকি তো 
গোলায় মজুদ রাঁখতই, অজল্মা প্রভীতির আশঙ্কায় আরও এক বৎসরের জন্য শস্যাদি 
সয় কাঁরয়া রাখিত। বর্তমানে, কৃষকদের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনও বৎসরের খাদ্যশস্য 
মজুদ রাখে ক না সন্দেহ, রাখবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। অবাঁশম্ট শতকরা 
৯৫ জনই খণজালে জাঁড়ত। জমিদার ও মহাজনের কাছে তাহারা চিরখণী হইয়া 
আছে। 

আম বাংলার ষাট বংসর পূর্কেকার গ্রাম্য জীবনের যে বর্ণনা কারলাম, বর্তমান 
অবস্থার কথা বর্ণনা না কারলে, তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। জাতীয় আন্দোলনের ফলে 

(৭) “সাধারণতঃ, রায়তদের যখন সুযোগ ও সুবিধা থাকে, তখনও তাহারা অর্থ সণয় 
কাঁরতে পারে না। দষ্টান্তস্বরৃপ, ১৯২৫ সালে পাটের দর চড়া ছিল, এবং রায়তেরা ইচ্ছা করিলে. 
খণ শোধ কারতে পাঁরত। কিন্তু তাহারা সে সুযোগ গ্রহণ করে নাই, সমস্ত টাকা খরচ কায়া 
ফেিয়াছিল।”» কৃষি কাঁমশনের 'রিপোর্ট_-ভারতীয় পাটকল সাঁমাতর সাক্ষ্য। ৬ 
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উত্তর, পাশ্চম ও “পূর্ব বাংলার অনেক স্থলেই গত কয়েক বংসর আমি ভ্রমণ 
কারয়াছ ; খুলনা, রাজসাহী ও বগুড়ার দুভিক্ষি ও বন্যা সাহাধ্য কার্যের জন্যও 
অনেক স্থলে ভ্রমণ কাঁরতে হইয়াছে। সূতরাং বাংলার আর্ক অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
কারবার আমার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছে। 

পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় নদঈতেই ডাক স্টামার চলে, সান্দরবন ও 
আসাম ডেসপ্যাচ ডাক, যাত্রী ও মাল প্রভাতি বহন করিয়া থাকে। অনেক স্থলে 
ইহার সঙ্গে রেলওয়ে সাভ'সও আছে। পূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বারশাল হইতে নৌকা- 
যোগে কলিকাতায় আসিতে হইলে প্রায় পনর দিন সময় লাগিত। মালবাহী নৌকায় 
আসলে আরও বেশী দিন লাগত। কিন্তু এখন এই সব স্থানে সহজে ও অল্প 
সময়ে যাতায়াত করা যায়। কলিকাতা হইতে চট্রগ্রামে ২৪ ঘণ্টায় ও ঢাকায় ১৪।১৫ 
ঘণ্টায় যাওয়া যায়। কোন অর্থনীতির ছান্র, যে বাংলার আভ্যন্তরীণ জাবনযান্রার 
খবর রাখে না, সে উল্লাসের সঙ্গে বাঁলবে যে, ইহার ফলে অন্তর্বাণিজ্য ও বাহ- 
বাঁণজ্যের পাঁরমাণ বাঁড়য়া গিয়াছে, জাতির এশবর্য বাদ্ধ পাইয়াছে ; কিন্তু ইহার 
অন্তরালে যে দারদ্যু ও দুর্দশার ইতিহাস আছে, তাহা সে চিন্তা করে না। 

বস্তুতঃ, আমাদের শাসকেরা নানা তথ্য সহকারে লোকের এশ্বর্ধ বাঁদ্ধর কথা 
সর্বদাই প্রমাণ কাঁরতে ব্যস্ত। অর্থনীতাঁবদেরা তাঁহাদের সেই পুরাতন বাল 
আওড়াইয়া বলেন যে, দ্রুতগামী যানবাহনের ফলে রপ্তানবাঁণজ্য বাদ্ধ পাইয়াছে, 
অতএব লোকের এম্বর্য বাঁদ্ধ হইতেছে । তাহাদের 'হসাব মত আঁতারন্ত কৃষজাত 
বিক্লয় করিয়া কৃষকদের এখন বেশ লাভ হয়। 

ইহার উত্তরস্বরূপ আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডার্লং-এর অভিমত উদ্ধৃত 
কারিতোছি। ডার্লিং বলেন, যাহা সহজে পাওয়া যায়, তাহা সহজেই নম্ট হয়। 
সুতরাং কৃষকদের নব-লব্ধ এ*বর্ষের অনেকখানিই তাহাদের হাত গ্রালয়া অন্যের 
পকেটে যায়। 'ন্রশ বংসরে কৃষকদের খণের পাঁরমাণ &০ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে 
এবং এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে।”-116 75172872250, 0. 283. 

কৃষকদের আয়বাদ্ধ সত্তেও, তাহাদের দারিদ্র্য ক্রমেই কিরুপ বাদ্ধ পাইতেছে, 
তৎসম্বন্ধে মেমনও বাঁলয়াছেন,_ 

“ইহা খাঁটি সত্য কথা যে, ৫০ বৎসর পূর্বে যাঁদও যশোহরের কৃষকদের ভাল 
বাড়ী 'ছিল না, ভাল পোশাক ছিল না, তবু তাহারা দুইবেলা পেট ভায়া খাইত; 
তাহাদের আয় অল্প ছিল বটে, কিন্তু ব্য়ও সামান্য ছিল। তাহারা প্রচুর পাঁরমাণে 
খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিত, এবং নগদ টাকার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইত না, অথবা 
এখনকার মত সস্তা বিলাসদ্রব্য কিনিত না& তাহাদের আয়বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, 
কিন্তু তাহা নামে মান্র, ইহা সত্যকার আয় নহে ; কেননা তাহাদের মধ্যে শতকরা 
&০ জনই অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের জন্য ব্যতীত মোটেই ধান বিবক্লয় কাঁরতে পারে 
না, সুতরাং শস্যের মূল্য বাঁদ্ধ হওয়ার দরুন তাহাদের কোনই লাভ হয় না। 
পক্ষান্তরে তাহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ উচ্চতর হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও 
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বাঁড়য়াছে এবং তাহাদের আয় হইতে সর্বপ্রকার অভাব পূরণ না হওয়াতে, খণের 
পাঁরমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।” (কৃষি কামশনের 'রপোর্ট, ৩২৮ প্) 

মিঃ ডার্লিং-এর হিসাব অনুসারে ভারতের কৃষকদের মোট খণের পাঁরমাণ প্রায় 
৬০০ শত কোট টাকা। বখ্গীয় প্রাদোশক ব্যাঁঙ্কং তদন্ত কাঁমাঁটর রিপোর্ট 
অনুসারে (১৯৩০--৩১) কেবলমাত্র বাংলাদেশের গ্রামবাসী কৃষকদের খণের পাঁরমাণ 
৯৩ কোটি টাকা । উত্ত 'িপোর্ট হইতে নিম্নালাীখত অংশ উদ্ধৃত করিবার যোগ্য £_ 

“মহাজনদের সৃদের হার শতকরা ৫॥০ টাকা হইতে শতকরা ৩০০ টাকা পর্যন্তি। 
খণের পাঁরমাণ, বন্ধকীর প্রকৃতি, ধণ দেওয়ার জন্য মূলধন সুলভ ক না ইত্যাঁদ 
বিষয়ের উপর সুদের হার 'র্ভর করে। আঁধকাংশ ধণের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হয়, 
এবং ৬ মাস পরে চক্রবৃদ্ধি হয়, কোন কোন স্থলে ৩ মাস পরেই চক্রবাদ্ধ হয়। এই 
প্রদেশের (বাংলার) প্রত্যেক জেলায় মহাজনী ব্যবসা বহুলভাবে প্রচলিত। ইহার 
মূলে নানা কারণ আছে, যথা,_খাতকদের শোচনীয় আর্ক অবস্থা, মূলধন 
যোগাইবার মত অন্য কোন লোকের অভাব, মহাজনদের মূলধনের স্বল্পতা, সমবায় 
সমাতি ও লোন অফিসসমূহে প্রয়োজন মত টাকা ধার 1দবার অক্ষমতা, খাতকদের 
মধ্যে প্রচাঁলত প্রথা, ইত্যাঁদ।” 

উন্নত প্রণালীর যানবাহনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ইহা 
যে দরিদ্র কষকসম্প্রদায়ের পক্ষে আঁবামশ্র কল্যাণকর হয় নাই, তাহা 'নঃসন্দেহ 
প্রমাণিত হইয়াছে । মঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড বলেন ৫ 

“রেলওয়েগুঁল অবস্থা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে, দুভিক্ষের এলাকা 
বাঁদ্ধ করিয়াছে ।......এক একটি ফার্ম গ্রীজ্মপ্রধান দেশের সূর্যের মত সমস্ত শ5ষিয়া 
নেয়, পাঁড়য়া থাকে নীরস মরুভমি। ফসলের দুই এক সপ্তাহ পরেই, ভারতের 
উদ্বৃত্ত গম ও চাল কারবারীদের হাতে চলিয়া যায় এবং পর বৎসর যাঁদ অনাবৃন্টি 
হয়, তবে কৃষক না খাইয়া মরে।” 44772157778 ০ 17212, 0,165. 

মিঃ হোরেস বেল এক সময়ে স্টেট রেলওয়েসমূহের জন্য ভারত গবনমেন্টের 
কনসালাটং হীর্জানয়ার ছিলেন। ১৯০১ সালে সোসাহীটি অব আর্টসে পাঁঠত একটি 
প্রবন্ধে তান ঠিক এই কথাই বাঁলয়াছেন। ১৮৭৮ সালে স্যার জজ ক্যাম্বেলও 
বলেন,_ 

 প্চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে খাদ্যশস্যাদ সমস্ত রপ্তানি হইয়া 
যাইতেছে, এবং শস্য সণ্য় করিয়া রাখবার পুরাতন অভ্যাস লোপ পাইয়াছে। এই 
অভ্যাসই পূর্বে দুভিক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচস্বরূপ 'ছিল।” 

বশ বংসর পরে ১৮৯৮ সালে দুভিক্ষ কাঁমশনও এই মত সমর্থন করিয়াছেন, 
রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার এবং চলাচলের উন্নততর ব্যবস্থা শস্য সঞ্চয় করিয়া 
রাখিবার প্রবৃত্তি হাস কাঁরয়াছে। অজন্মার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ এই 
প্রথা পূর্বে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল পাঁরমাণে প্রচালিত ছিল।” 



৩১৬ আত্মচারত 

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে রেলওয়ে দ্বারা ভারতে-দুভিক্ষ নিবারত হয় 
নাই। বস্তুতঃ, আনূষঙ্গিক আত্মরক্ষার উপায় ব্যতীত, রেলওয়ের দ্বারা আবামশ্র 
কল্যাণ হয় না। কিন্তু এক শ্রেণীর সরকার কর্মচারীরা তোতাপাখীর মত ক্রমাগত 
আবাত্ত কাঁরয়া থাকেন যে, রেলওয়ে ভারত হইতে দাভর্ষ দূরীভূত করিয়াছে ।(৯) 

গমঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যথার্থই বাঁলয়াছেন যে, রেলওয়ে দুীভক্ষের এলাকা 
বৃদ্ধ কারয়াছে। আর একটা কথা। পূর্বে যাতায়াতের অস্দাবধার জন্য রায়ত ও 
গ্রামবাসীরা বিবাদ-বিসংবাদে গ্রামের মাতব্বরদের সাঁলসীতেই সন্তুষ্ট থাঁকত। 
[কিন্তু এখন তাহারা রেল, মোটরবাস ও দ্রুতগামী স্টীমারে জেলা ও মহকুমা শহরে 
মামলামোকদ্দমা কারতে ছুটে, বাংলাদেশে বহসংখ্যক লাইট রেলওয়ে ও তৎসংস্জ্ট 
স্টীমার সাঁভস মামলাবাজদের অর্থে পুস্ট হইতেছে । সুতরাং চলাচলের উন্নত 
ব্যবস্থা রায়তদের অবস্থার উন্নাতি কারয়াছে বোক!! 

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, পূর্বে আমাদের গ্রাম্য জীবনে যে উৎসাহ ও জীবনের 
স্পন্দন ছিল, তাহা এখন লোপ পাইয়াছে। পক্ষী ও মৎস্যদের মধ্যে জীবনের যে 
সহজ সরল আনন্দ দেখা যায়, পর্বে আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যেও সেইরুপ 
আনন্দের প্রাচুর্য ছিল। তরুণেরা জাতীয় ক্লীড়াকোতুকে যোগদান কাঁরত। 
জল্মাঙ্টমণী উৎসবে কুস্তি, মল্লক্লীড়া প্রভৃতি হইত, কুঁস্তিগররেরা তাহাতে যোগ দিত। 
অমৃতবাজার পাত্রকা সেই অতীত গ্রাম্য জীবনের একট সুন্দর বিবরণ 'লাপবদ্ধ 
কারয়াছেন ৪ | 

“ম্যালোরিয়া, কলেরা ও কালাজবর গ্রামকে তখন ধ্বংস কাঁরত না। দাঁরদ্য যাহার 
কারণ স্বাঁদত) তখন লোককে কঙ্কালসার, নিরানন্দ করিয়া তুলিত না। বিদেশী 
ভাষায় ?লাখত পুস্তকের চাপে এবং অসংগত পরাক্ষাপ্রণালীর ফলে, তরুণ বয়স্কেরা 
শিশুকাল হইতে এইভাবে নিম্পোষত হইত না। প্রত্যেক গ্রামে আখড়া ছিল এবং 
সেখানে লোকে 'নয়মিত ভাবে কুস্তি, লাঠিখেলা, আসব্লীড়া 'ও ধন্যার্বদ্যা অভ্যাস 
করিত ; অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামও শাখিত। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার_ দুর্গাপূজা 
ও মহরমের সময়, বড় রকমে খেলাধূলা ও ব্যায়াম প্রদর্শনী হইত। স্বী-পুরুষ 
সকলেই সানন্দে এই উৎসবে দর্শকরূপে যোগদান কারিত। আমাদের বড়লোকেরা 
এখন মোটরগাড়ন ও কুকুরের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় কারয়া আনন্দলাভ করেন। 
কিন্তু সেকালে স্বতন্ত প্রথা ছিল। বড়লোকেরা পালোয়ান ও কালোয়াতদের পোষণ 
করা কর্তব্যজ্ঞান কারতেন। সুতরাং পূর্বকালে ধনীদের বাসভূামি যে সঙ্গত ও 
মল্লাবদ্যার কেন্দ্রস্থান ছল, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। লোকে কালোয়াত ও 
পালোয়ানদের ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। 

(৯) কিন্তু সরকারণ বিবরণ অনুসারে রেলওয়ে দেশ হইতে দ্যার্ভক্ষ দূর কাঁরয়াছে। 
যথা,-পূর্বে যে সব প্রেতমৃর্ত ভারতীয় কৃষকদের পশ্চাদনুসরণ কাঁরত, এখন তাহার একটি 

সৌভাগ্যক্রমে পরাস্ত হইয়াছে, দাঁভক্ষ এখন আর পূর্বেকার মত ভয়াবহ নহে-_রেলওয়ে, খাল 
এবং ভারত গবর্নমেন্টের সতর্কতা, নানার্প কার্যকরণ উপায়ের ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে” 
কোটঙ্কান, ইশ্ডিয়া ১৯২৬--২৭। 



চতুর্বিংশ পাঁরচ্ছেদ ৩১৭ 

“বর্তমানে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন হইয়াছে। পঞ্জাব এবং হযন্তপ্রদেশের 
কোন কোন অণুল ব্যতত অন্যত্র পালোয়ানদের সংখ্যা আত সামান্য। লোকে 
তাহাদের বড় একটা খাঁতরও করে না। বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। 

এখানে লোকের ধারণা যে, পালোয়ানেরা গুণ্ডা, এবং দরোয়ানশ্রেণীর লোকেরাই ডন- 
বৈঠক-কুস্তি প্রীতি কাঁরয়া থাকে । সুতরাং বাংলার লোকেরা এরূপ অক্ষম ও দনর্বল 
হইবে এবং যাহারা জোর কাঁরয়া তাহাদের ধনপ্রাণের উপর চড়াও করিবে, তাহাদেরই 
পদতলে পাঁড়বে, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে ।” 

বাংলার গ্রামবাসী ধীবরদের মধ্যে, দুই একখানি কারয়া “মালকাঠ" থাকিত(১০)। 
তাহারা মাঁট হইতে এগুটিকে উধের্ব তালবার জন্য সকলকে বল পরীক্ষায় আহবান 
কাঁরত। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ দুই একখান “মালকাঠ” থাকিত। বসন্তাগ্ধমে এবং 
চড়ক উৎসবে যান্রার(১১) দল গঠিত হইত এবং সঙ্গত সম্বন্ধে যাহার একট: জ্ঞান 
থাঁকত, সেই এসব দলে ভার্ত হইতে পারিত। জাঁতধর্মের ভেদ লোকে এ সময় 
ভুলিয়া যাইত। আমার বেশ স্মরণ আছে, নিরক্ষর মুসলমান কৃষকদেরও এইসব 
যাত্রার দলে লওয়া হইত। আমার পতা ভাল বেহালা বাজাইতে পাঁরতেন। এই 
সময়ে তন গ্রামের ভাল ভাল গায়কদের নিমন্ত্রণ কাত্রয়া পাঠাইতেন। তাঁহার 'বিচারে 
যাহাদের গান ভাল উৎতরাইত, তাহারা তাঁহার বৈঠকখানায় সসম্পানে স্থান পাইত, এবং 
সেখানে বাঁসয়া. নিজেদের কাতিত্ব প্রদর্শন করিত। এখনও সেই বেহালা, সেতার 
প্রভৃতির সুর যেন আমার কানে ভাঁসয়া আসতেছে । স্মরণাতশত কাল হইতে বাংলা- 
দেশে “বার মাসে তের পার্বণ” হইত এবং সব্রধান জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজার কথা 
আমার এখনও মনে আছে ; দুর্গাপূজা যতই িকউবতশী হইত, ততই লোকের মনে 
ক আনন্দের স্পন্দন হইত! প্রচুর পাঁরিমাণে 'িষ্টাল্স তোর হইত এবং গ্রামবাসীদের 
মধ্যে বশেষভাবে আমাদের প্রজাদের মধ্যে, উহা অকাতরে 'বভরণ করা হইত ; 
নমান্দিত আতাঁথদের ভূঁরভোজন করান রর রাত্রে যান্ৰা আঁভনয় হইত-তখন 
পযন্ত সুদূর গ্রামে থিয়েটারের আঁবভনব হয় নাই। দশ বার দন আমোদপ্রমোদে 
রা 
কপোতাক্ষ নদীর তরে যাঁহার জল্মভূমি সেই কাঁব মোইকেল মধুসূদন দত্ত) এই 

1বসার্জ প্রাতমা যেন দশমী দিবসে ।” হায়, কাল আমাদের মনের কি ঘোর পাঁরি- 
বর্তনই সাধন কাঁরয়াছে! 

কাঁৰ ওয়ার্ডসৃওয়ার্থের মত আঁমুও অনুভব কাঁর-“এমন এক সময় ছল, যখন 
মাঠ, বন, নদ, পাঁথবীর সমস্ত সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যই আমার স্বর্গীয় আলোকে 
টিনা ীী। সবগ্নের মাধূর্য ও গৌরবে তাহা যেন মণ্ডিত বোধ হইত। কিন্তু 
গস টিসি 

(১০) মল্লকান্ঠ_ বড় একটি গাছের গঠ*ড়ির খন্ড টি 
(৯১) যান্রা সম্বন্ধে পাঠক 'নাঁশকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পদীস্তকা লেন্ডন, ১৮৮২) দোখিতে 

পারেন। 
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এখন আর অতশীতের সে ভাব নাই। 'দনে বা রান্লে যখনই যে 'দিকে চাই, যে দৃশ্য 
পূর্বে একাঁদন দোঁখয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না! 

সঃ ্ ক 

“হায়, সেই স্বপ্নময় দৃশ্য কোথায় গেল অতাঁতের সেই মাধূর্য ও গোঁরৰ 
ফোথায় অন্তাহ্ত হইল ?” 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 
বাংলার তিনাটি জেলার আর্ক অবস্থা 

বাংলায় ২৮ট জেলা আছে। তাহার প্রত্যেকটি জেলার আর্ক বর্ণনা কাঁরতে 
গেলে, পাঠকদের পক্ষে তাহা প্রশীতকর হইবে না। সেই কারণে আম বাংলার 
শবাভন্ন অণ্চলের তিনাঁট জেলা বাছয়া লইয়াঁছ_যথা_ পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, পূর্ব- 
বঙ্গে ফরিদপুর এবং উত্তরবত্গে রংপুর । 

(১) ব্রিটিশ আমলে বাঁকুড়া-__বাংলার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জেলা 

হন্দু ও মুসলমান রাজত্বে, নিয়ামতভাবে পুচ্কারণী ও খাল কাটা হইত, বড় 
বড় বাঁধ দয়া গ্রীন্মকালের জন্য জল ধাঁরয়া রাখা হইত । কিন্তু বাংলায় 'ব্রাটশ 
শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলার স্বাস্থ্য ও আর্ক উন্নাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজননয় 
এই প্রথা লোপ পাইতে লাগল । পলাশীর যুদ্ধের ৪০ বংসর পরে কোলরুক 
লাখয়াছিলেন,_“বাঁধ, পুকুর, জলপথ প্রভৃতির উন্নাতি হওয়া দূরে থাকুক, এগুলির 
অবনাতিই হইতেছে ।” ১৭৭০ খ্বীষন্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁকুড়ার অবস্থার 
আলোচনা কারলেই 'বষয়টি বুঝা যাইবে। 

১৭৬৯--৭০ সালের দুভিক্ষে পেছয়ান্তরের মন্বন্তর') বাংলার প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া 'গিয়াছিল। বাঁকুড়া ও তাহার সংলগ্ন বীরভূমের উপর ইহার 
আক্রমণ প্রবল ভাবেই হইয়াছল। তৎ্পূর্বে মারাঠা অভিযানের ফলে এই অণুল 
বিধবস্ত হইয়াছল। এই দুভিক্ষের শোচনীয় পাঁরণাম বর্ণনা কারবার ভাষা নাই। 
“বাংলার প্রান পাঁরবার সমূহ, যাহারা মোগলআমলে অধর্ব স্বাধীন ছিল, এবং 
'ব্রাটশ গবর্নমেণ্ট পরে যাহাঁদিগকে জামদার বা জামর মালিক বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া 
লইয়াছিলেন, তাহাদের অবস্থাই আঁধকতর শোচনীয় হইল। ১৭৭০ খ্যস্টাব্দ 
হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বাংলার প্রাচীন বানয়াদ সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল ।0১) কিন্তু তৎস্তেও জাঁমদার ও জোতদারদের নিকট হইতে পাই 
পয়সা পযন্ত হসাব কাঁরয়া নিঃশেষে খাজনা আদায় করা হইল। লর্ড কর্নওয়ালস 
এইর্প ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি স্থান পাঁরদর্শন কাঁরয়া ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বলেন,_ 
“জমি চাষ করা হয় নাই। বাংলায় কোম্পানির সম্পাত্তর এক-তৃতীয়াংশ *বাপদসঙ্কুল 
অরণ্যে পাঁরণত হইয়াছে ।”€২) 

ইতিহাসে 'াঁখত আছে যে, বাঁরভূমের রাজা সাবালক হওয়ায় এক বৎসরের 

(১) রা0106-41010215 01 হি] 3217821. 

€২) “অস্টাদশ শতাব্দীতে এঁ সম্প্রদায় দ্ুত ধ্বংস পাইতে লাগিল। মহারাম্ট্রশয়েরা তাহাদের 
কারয়াছিল। ১৭৭০ খ:শন্টাব্দের দুর্ভক্ষে তাহাদের রাজ্য জনশূন্য হইয়াছিল, এবং 

ইতরাজেরা এই সব করদ নূপাঁতকে জামদার রুপে গণ্য কাঁরয়া তাহাঁদগ্কে আধকতর দারগ্রস্ত এবং 
ধবংসের মুথে প্রেরণ কারিল 1৮--[র0001 
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মধ্যেই বাকী খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হন এবং বিষ্ুপুরের সম্ভ্রান্ত রাজা, বহু বৎসর 
কম্টভোগ কারবার পর কারামুন্ত হন ও অল্পাঁদনের মধ্যেই মারা যান। 

এইখানেই শেষ নয়। শবষুপুরের রাজার বংশধরেরা ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব ও 
সর্বস্বান্ত হইয়া যান এবং যে বিশাল রাজ্যের উপরে তাহারা এক কালে প্রভূত্ব 
কাঁরতেন, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া নূতন জাঁমদারদের হস্তে যাইয়া পড়ে। ১৮০৬ 
খুইন্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা ইহার একটি বৃহৎ অংশ ক্রয় করেন। ১৮১৯ সালের 
৮নং রেগুলেশান, বিশেষভাবে বর্ধমানরাজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রবার্তত হয় এবং 
এই রেগুলেশানের বলে বর্ধমানের মহারাজা চিরস্থায়শ খাজনা বন্দোবস্তে ৩৪১৭ট 
পত্তনী তালুক ইজারা দেন। পত্তীনদারেরা আবার দরপত্তনিদারদের ইজারা দেয়। 

এইর্পে যে প্রথা প্রবারতিতি হয়, তাহার ফলে বাঁকুড়ার আঁধবাসীরা, এবং কিয়ৎ- 
পাঁরমাণে অন্যান্য জেলার লোকেরাও বহু দুঃখ ভোগ কাঁরয়া আসতেছে । 

বিষ্ুপুরের রাজা বিফুপুরেই থাকতেন এবং প্রজাদের শাসন কারতেন। তান 
হাজার হাজার বাঁধ 'নর্মাণ করিয়াছলেন। বর্ধাকালে এই সব বাঁধে জল ভার্তি 
হইয়া থাঁকত এবং গ্রীম্মকালে জলাভাবের সময়ে তাহা কাজে লাগত । চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁন সর্বাপেক্ষা বড় প্রবাসী ভূস্বামী হইয়া 
উীষ্ঠলেন। জগতে এরূপ অস্বাভাঁবক দৃজ্টান্ত দেখা যায় নাই। প্রসিদ্ধ 'সূর্যস্ত 
আইনের বলে--রাজস্ব সংগ্রহ বষয়ে তাঁহারা 'নাশ্চন্ত হইলেন। কোম্পানর অধঈনে 
আবার জাঁমদারেরা ছিলেন, তাঁহারাও জোতদারদের নিকট খাজনা আদায় সম্বন্ধে 
নাশ্চন্ত হইলেন । প্রবাদ আছে, যাহা সকলের কাজ তাহা কাহারও কাজ নয়,_ 
ভাগের মা গঙ্গা পায় না"। সুতরাং যে জলসেচ-প্রণাল বহু যত্রে, কৌশলে ও 
দূরদার্শতার সাঁহত প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা উপোক্ষত ও পারত্যন্ত হইল। 

মঃ গুরুসদয় দত্ত বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকইঈররূপে কতকগুলি সমবায় 
সামাত গঠন কাঁরয়া এ জেলার কতকগ্ীল পুরাতন বাঁধ সংস্কার কারতে 1বশেষ 
চেম্টা করিয়াছিলেন। তিনি লাখয়াছেন ৪ 

“পাঁশ্চমবঙ্গে পুকুর, বাঁধ প্রভৃতি জলসেচ-প্রণালশর ধৰংসের সাঁহত তাহার পল্লশৈ- 
ধ্বংসের কাঁহনী ঘাঁনষ্ঞভাবে জঁড়িত। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলায় গেলে দেখা 
যাইবে, অনাবৃন্টির পরিণাম হইতে আত্মরক্ষার জন্য জল সন্চয় কাঁরয়া রাখবার 
উদ্দেশ্যে, সেকালের জমিদারেরা অসাধারণ দুরদর্শিতা ও বাদ্ধিমন্তার সাহত- অসংখ্য 
বাঁধ ও পুকুর কাটয়াছলেন। এই বাঁধ ও পুকুর নির্মাণের জন্য বাঁকুড়াই বিখ্যাত 
ছিল, একাদকে মল্লভূমির জমিদারেরা, অন্যদিকে 'বষ্ণুপুরের রাজারা এই কার্যে 
বিশেষ রূপে উদ্যোগী ছিলেন। আবার «ই্হাদেরই বংশধরদের অদূরদর্শিতা, 
সঙ্কীর্ণতা, ও আত্মহত্যাকর নীতির ফলে এই সব অসংখ্য বাঁধ ও পুকুর--যাহার 
উপর সমগ্র জেলার স্বাস্থ্য নির্ভর কাঁরত- রুমে ক্রমে ধ্বংস হইয়া গেল। ছোট 
ছোট খাল দ্বারা বড় বড় বাঁধগীল পুষ্ট হইত এবং এই সব বড় বড় বাঁধ হইতে 
চ্তার্দকের জমিতে জলসেচন করা হইত। এই সব বাঁধে কেবল জাঁমতেই জলসেচন 
করা হইত না, মানুষ ও পশুর পানীয় জলের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইত। 
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“পরবতশি বংশধরেরা তাহাদের স্বাস্থ্য ও এশবর্ষের উৎসস্বর্প এই সব বাঁধ 
ও পুকুরকে উপেক্ষা কারতে লাঁগিল। তাহাদের অকর্মণ্যতা ও. ওদাসীন্যের ফলে 
বংসরের পর বংসর পি পাঁড়য়া এই সব জলাধার ভরাট হইতে লাগিল, অবশেষে 
এগুঁল সম্পূর্ণ শুষ্ক ভূমি অথবা ছোট ছোট ডোবাতে পাঁরণত হইল।॥ চারপাশের 
উচ্চ বাঁধগুীল পাঁতত জাম হইয়া দাঁড়াইল।” 

অন্য এক স্থানে মিঃ দত্ত লিখিয়াছেন,-“ইহার ফলে বাঁকুড়া আজ মরা পুকুরের 
দেশ। বহন বাঁধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গ্গিয়াছে ; কতকগ্ীলর সামান্য 'চহমান্ত 
অবাঁশস্ট আছে। কোন কোনাঁট পাঁঙ্কল জলপূর্ণ সামান্য ডোবাতে পাঁরণত হইয়াছে। 
এক বাঁকুড়া জেলাতেই প্রায় ৩০1৪০ হাজার বাঁধ, পুকুর প্রভৃতি ছিল ; উপেক্ষা, 
অকর্মণ্যতা ও ওদাসীন্যের ফলে এগ্াল ধৰংস হইয়া গিয়াছে ; এবং বাঁকুড়া জেলাতে 
আজ যে দারিদ্র্য, ব্যাধ, অজল্মা, ম্যালোরিয়া, কুষ্ঠব্যাধি প্রভাঁতর প্রাদুভাব হইয়াছে, 
তাহা এ প্রান জল সরবরাহের ব্যবস্থা নম্ট হইয়া যাইবার প্রত্যক্ষ ফল।” 

বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গবর্নমেন্টকে 'না্ট রাজস্বের জন্য চিন্তা 
কারতে হয় না, এবং জলসেচের সুব্যবস্থার ফলে জাঁমর যাঁদ উন্নাতি হয়, তাহা 
হইলেও এই রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই জলসেচ ব্যবস্থার 
প্রাতি শাসকগণের এমন ওদাসন্য। আমাদের গবন“মেস্টের উদার শাসন-প্রণালীতে 
লোকের শ্রী ও কল্যাণের মূল্য কিছুই নাই বাঁললে হয়। ইহার তুলনায় সম্ধদেশের 
শুল্ক মরুভূমির জন্য গবরন্মেন্টের আতিমান্র কর্মোৎসাহ লক্ষ্য কারবার 'বিষয়। 
সুরূর বাঁধের স্কীমে বহ্নাবস্তৃত স্থানে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং উহার জন্য 
ব্যয় পাড়বে প্রায় ২০।২৫ কোটি টাকা। অবশ্য, স্কীমের ফলে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের 
গেমের) পাঁরমাণ বাঁদ্ধ পাইবে, কিন্তু এই স্কীমের মূলে আর একাঁট উদ্দেশ্য আছে। 
সুন্ধুর বাঁধের ফলে যে জাঁমর উন্নাতি হইবে, সেখানে লম্বা আঁশয্দস্ত তূলার চাষ 
ভাল হইবে। ল্যাঙ্কাশায়ার, তূলার জন্য আর আমোরকার মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাকিতে চায় না। এই কারণে একাঁদকে সুদানের উপর তাহাদের বজ্রমৃণন্টি নিবদ্ধ 
হইয়াছে, অন্যাদকে ভারতের করদাতাদের কম্টলব্ধ অর্থ বেপরোয়াভাবে ব্যয় করা 
হইতেছে । এখানেও সাম্রাজানীতিই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

একথা কেহই বাঁলবে না যে, 'ব্রিটিশ গবনমমেন্ট দৃজ্টব্ণাদ্ধর প্রেরণায় ইচ্ছা করিয়া 
এই উর্বরা জেলার (বাঁকুড়ার) ধৰংস সাধন কারয়াছেন ; কিন্ত তাঁহাদের উপেক্ষা ও 
ওদাসধন্যই যে ইহার জন্য বহুল পাঁরমাণে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ দত্ত 
ব্যাধর মূল নির্ণয় কাঁরতে 'গয়া অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছেন। একজন 'ব্যুরোক্রাট” 
হিসাবে স্বভাবতঃই 1তাঁন একার্যে অক্ষমতা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। 

আমাদের অর্থনৌতক দুর্গাত দর্রাটশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সব্ব্ুই জাঁড়ত ; “শ্বেত- 
জাতির দাঁয়ত্ব আমদান হইবার সত্গে সঙ্গে এই সুন্দর বাঁকুড়া জেলা নিশ্চিতরূপে 
ধ্বংসের পথে 'গিয়াছে। প্রতীহংসাপরায়ণ দেবদৃতের পণ্চসণ্টালনে যেমন চারাঁদক 
শ-কাইয়া যায়, ইহাও তেমান শোচনীয় ব্যাপার। কার্যকারণ সম্বন্ধ এক্ষেত্রে স্পল্ট- 
রূপেই প্রমাণ করা যাইতে পারে৷ ূ 

২১ 
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আমোরকাতে সমবায়-প্রণালী যে আশ্চর্যর্প সফল প্রসব কাঁরয়াছে, মিঃ দত্ত 
তাহার একাঁটি চমৎকার বর্ণনা প্রদান কাঁরয়াছেন। যথা £_ 

“আমোরকায় কাঁষকার্যে সমবায়-প্রণালণীর কার্যকারিতা বর্ণনা কাঁরতে গিয়া 
হ্যার্ড পাওয়েল বাঁলয়াছেন যে, ১৯১৯ সালে আমোরকার সমগ্র কর্ষণযোগ্য ভূমির 
১ কোট ৪০ লক্ষ একর) প্রায় এক-তৃতীয়াংশেই সমবায়-প্রণালীতে কাজ হইয়াছল। 
“আমার বিশ্বাস আমেরিকার জলসেচ-ব্যবস্থায় সমবায়-প্রণালী যেভাবে প্রচালত 
হইয়াছে, এমন আর কিছুতে নহে। আমোরকার এই সমবায়-প্রণালী পাশ্চমবধ্গ 
এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমোরকার 
সমবায়-প্রণালশী জলহাীন মরুভূমিবৎ উটা প্রদেশের উন্নাতকল্পেই প্রথম আরম্ভ 
হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও 'বহারের বর্তমান অবস্থার চেয়ে উটা প্রদেশ তখন 
আঁধকতর জলাভাব-গ্রস্ত 'ছিল। 

“সমবায় প্রণালনীই উটা প্রদেশের উন্নাতির মূল কারণ একথা বলা যাইতে পারে। 
এই প্রণালীতে জলসেচ ব্যবস্থা এখানে যেরূপ সাফল্য লাভ কাঁরয়াছল, তাহার ফলে 
উহা অন্যান্য শিল্পেও অবলম্বিত হয়। ইহার প্রমাণ, আমোরকাতে অসংখ্য সর ও 
মাখনের ব্যবসা, ফলের ব্যবসা, স্টোর প্রভাতি সমবায়-প্রণালীতে চাঁলতেছে।” 

মিঃ দত্ত বাঁকুড়ার আঁধবাসীদিগকে মর্মস্পর্শী ভাষায় উটার আঁধবাসীদের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ কাঁরতে বাঁলয়াছেন, কিন্তু তান ব্যাধির মূল কারণ দেখাইতে 
পারেন নাই; এই জায়গায় তান পূরাদস্তুর সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিজের 
স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। তান ইচ্ছা কাঁরয়াই ভুলিয়া 'গয়াছেন যে, 
উর রামিগানারা অজানার জাতি হারের রে রা রা 
শাসন এবং আত্মনির্ভরতার নীতি প্রচলিত আছে। ব্যন্তি-স্বাতিন্ত্যের ভাবও তাহাদের 
মধ্যে সুদ্ড়। পক্ষান্তরে ভারতবাসীদের মধ্যে যাহা কিছ স্বায়ত্তশাসনের ভাব ছিল, 
তাহা বিদেশী শাসনের আমলে প্রাচীন গ্রাম্য পণ্ঠায়েত ধংস "হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
লোপ পাইয়াছে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আধুনিক অসংখ্য জোতদার (বা পত্তনিদার ) 
ও দরজোতদারর ব্যবস্থাই বাঁকুড়ার দুভভাগ্য ও বিপাত্তর কারণ, ইহা আমি 
দেখিয়াছি। এই অংশ 'লাঁখত হইবার পর আম স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের বাহ 
পাঠ করিয়াছি। 'তানও বাংলাদেশের এই দর্গাতর মূল নির্ণয় কারতে গিয়া & | ' | 

“আপনাদের ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মূলতঃ কৃষকদের মঙ্গলের 
জন্যই প্রবার্তত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার ফুল আনষ্টকর হইয়াছে; আপনাদের 
বংশপরম্পরাগত সহযোঁগতার শান্ত উহাতে নম্ট হইয়া গিয়াছে, জলসেচ-ব্যবস্থা 
লুপ্ত হইয়াছে এবং ম্যালোরয়া ও দারিদ্রের আবির্ভাব হইয়াছে- 96 [950151107 
০1 006 £১00100 10188001006 02088], 0. 24. 

এএই বিশেষজ্ঞ ব্যান্ত আরও বাঁলয়াছেন £__ 
“বাংলাদেশ এত কাল ধাঁরয়া সমগ্র ভারতের সাধারণ তহাবলে লক্ষ লক্ষ টাকা 
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যোগাইয়াছে ; কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ বাংলার এই দুই অংশই এই দেড়শত 
বংসর ধারয়া, গবনমেন্টের রাজধানী থাকা সত্তেও আধকতর দারিদ্রপীড়ত ও 
অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে একটা প্রবাদ আছে-'প্রদশীপের নীচেই 
অন্ধকার" ; এক্ষেত্রে তাহা বিশেষ ভাবে খাটে।” 

এদেশে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা এবং আধবাসীঁদের জন্য স্বজ্প ব্যয়ে প্রচুর 
জল সরবরাহের উপযোগিতা মুসলমান শাসকেরা বুঝতে পারয়াছিলেন। আর 
একজন ইংরাজ লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে লাঁখয়াছেন £_ | 

“কোন নিরপেক্ষ এীতিহাঁসক ' অস্বীকার কাঁরতে পারেন যে, ১৪শ শতাব্দীর 
পাঠান শাসকেরা ইংরাজ আমলের বাঁণকরাজগণের অপেক্ষা আধিকতর দূরদর্শী, 
উদারননীতক লোকাহতপ্রবণ, এবং প্রজাদের প্রীত ও শ্রদ্ধার পান্র ছিল? বাঁণক- 
রাজগণ, আত্মপ্রশংসাতেই তৃপ্ত, প্রজাদের উন্নতিকর কোন ব্যবস্থার প্রতি তাঁহারা 
উদাসঈন, এমন কি তৎসম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাবই পোষণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের 
চোখের সম্মুখে বে অপূর্ব সভ্যতা ও শলৈপশ্বর্য ক্রমে ক্রমে নম্ট হইয়া 1গয়াছে, 
সেজন্য তাঁহারা বিন্দুমাত্র লক্জা অনুভব করেন নাই। সেই প্রাচীন সভ্যতার স্মাতি- 
চিহ্ন এখনো বর্তমান রাহয়াছে। কির্পে তাহা জলসেচের ব্যবস্থা কাঁরয়া শুষ্ক 
মরুভূমিবং স্থানসমূহকেও পাঁথবীর অন্যতম উর্বর ও এ*বর্যশালন প্রদেশে পাঁরণত 
কারয়াছল, তাহার প্রমাণ এখনও আছে।...... 

কাঁরবেন, তাঁহারাই স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইবেন যে, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের 
পক্ষে পাঠান ফিরোজের ৩৯ বংসরের শাসনকাল, ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানর এক 
শতাব্দী ব্যাপী শাসনকাল অপেক্ষা আঁধকতর কল্যাণকর ছিল। এই এক শতাব্দীকাল 

" বলিতে গেলে ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অপব্য় স্বরূপ হইয়াছে।”--১৯২৯, ১৫ই 
জুনের ওয়েলফেয়ার", বি. ডি. বসু কর্তৃক উদ্ধৃত। 

একখান সরকারী দাঁললে লাীখত আছে £-- 
“সুলতান অত্যন্ত জলাভাব দৌঁখয়া মহানুভবতার সঙ্গে হিসার ফিরোজা এবং 

ফতেবাদ শহরে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিবার সগ্কজ্প কারলেন। তিনি যমুনা 
ও শতদ্রু এই দুই নদী হইতে দুইটি জলপ্রবাহ শহরে আনলেন। যমুনাগত জল- 
প্রবাহের নাম রাঁজওয়া, অন্যাটর আলগখাঁন। এই দুহাঁট জলপ্রবাহই কর্নালের 
[নকট দিয়া আসিয়াছিল এবং ৮০ ক্লোশ চাঁলবার পর একটি খাল দিয়া হিসার শহরে 
জল যোগাইয়াছিল।...ইহার পূর্বে চৈত্রের ফসল নম্ট হইত, কেননা জল ব্যতীত গম 
জাঁল্সতে পারে না। খাল কাঁটবার পর, ফসল ভাল হইতে লাগল ।...আরও বহু 
জলপ্রবাহ এই শহরে আবার ব্যবন্া হইল এবং ফলে এই অণ্চলের ৮০1৯০ ক্লোশ 
ব্যাপী স্থান কর্ষণযোগ্য হইয়া উাঠিল।(৩) 

(৩) “লম্বার্ড প্রদেশে গ্রীষ্মকালে নিম্ন আজ্পূস পর্বতের বাহিরে জলাভাব ঘটে, কিন্তু মধ্য 
যুগ হইতে এখানে এমন চমৎকার জলসেচের ব্যবস্থা আছে, যাহা ইউরোপের কুন্রাপ ,নাই। 
সুতরাং এখানে ফসল নম্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।” 



৩২৪ আত্মচারত 

“রোটক খালের উৎপান্ত এইরূপে হইয়াছিল। ১৬৪৩ খীম্টাব্দে হসার 
দিরোজা (ফিরোজাবাদ) হইতে "দল্লী শহর পর্যন্ত জলসেচের জন্য একটি খাল 
খনন করা হয়। আলমর্দান খাঁ আড়াই শত বৎসর পূর্বে তোর এই খালের সাহাব্য 
যতদূর সম্ভব লইয়াছিলেন এবং তাহা হইতে নূতন খাল কাটয়াছলেন।”-- 
চ01709% 1015010 082250521, 1884, 0. 3. 

এই সমস্ত কথা এখন উপন্যাস বাঁলয়াই মনে হয়। আমাদের সভ্য গবর্নমেন্ট 
কুপার্স হল কলেজে এবং পরবর্তীকালে 'ব্রাটশ বিশ্বাবদ্যালয়সমূহে স্নাশাক্ষত 
ইার্জানয়ারদের গর্ব করিয়া থাকেন,_কিন্তু তৎসত্তেও ১৪শ শতাব্দীর মুসলমান 
শাসকদের নিকট হইতে তাঁহাদের অনেক কিছ শীখবার আছে। 

জলসেচের এই অবস্থা! কিন্তু এই আঁভশস্ত জেলার (বাঁকুড়ার) দঃখ-দনর্দশা, 
আরও নানাকারণে এখন চরম সীমায় পেশছিয়াছে। রেশমের গুটী হইতে সৃতা- 
কাটা এবং বস্তবয়ন এই জেলার একটি প্রধান [শিল্প ছিল। সহম্র সহম্র লোক এই 
বৃত্তর দ্বারা জীঁবকা 'নর্বাহ করিত। তল ও কাঁসার শিল্পের দ্বারাও বহন সহমত 
লোকের (কাঁসারীদের) অন্ন-সংস্থান হইত। কিন্তু এই দুই িল্পই এখন 
ধধংসোন্মুখ। 

রেশমবস্বের শিল্পই বোধহয় বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রধান শিলপ। শত শত 
পরিবার ইহার উপর 'ন্ভর কারয়া থাকে । বিষফৃপূর, সোনামুখী এবং বীরাসংহের 
তাঁতীরা, লাল, হলদে, নীল, বেগাঁন, সবুজ রঙের রেশমের শাড়ী এবং বিবাহের জন্য 
রেশমের 'জোড়' তৈরি করিয়া থাকে । স্থানীয় মহাজনেরা এই সব রেশমের কাপড় 
ভারতের নানা স্থানে রপ্তাঁন কারয়া থাকে । এদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা 
ণববাহ উপলক্ষে এই সব রেশমের শাড়ী ও জোড় বহুলপাঁরমাণে ব্যবহার কাঁরয়া 
থাকে। পাঁচ ছয় বংসর পূর্বেও, প্রত্যেক তাঁতীপাঁরবার তাঁতাঁপছ7 দৌনিক দুই 
টাকা হইতে তিন টাকা পযন্তি রোজগার করিত। 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী হইবার 
কয়েক মাস পর হইতেই 'বষ্পুরের রেশমের কাপড়ের মূল্য হাস হইতে থাকে। 
রেশমের সূতা, জর প্রভাতি কাঁচা মালের মূল্য পূর্ববংই থাকে । রেশমের কাপড়ের 
মূল্য কমিতে কমিতে এতদূর নামিয়া আসয়াছে যে, তাঁতিরা অনেকস্থলে বাধ্য 
হইয়া কাপড় বোনা ছাঁড়য়া 'দিয়াছে। 

“দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ বা গবরনমেন্ট এ পর্ন্তি এই দুরবস্থার কারণ নির্ণয় 
কাঁরতে চেম্টা করেন নাই। 'বষুপুর শিল্পপ্রধান শহর। এ স্থানের অধিকাংশ 
লোক তন্তবায়, কর্মকার বা শাখারী। এই তাঁতীদের এবং কামারদের অত্যন্ত 
দুদ্শা হইয়াছে। 

“পতল শিজ্পের বাজার অত্যন্ত মন্দা।* বদেশ হইতে আালীমানয়াম ও 
এনামেলের বাসন আমদানর ফলে এই শিল্পের অবনাতি হইয়াছে; এই শিল্পের 
পুনরুদ্ধারের আশা নাই। 

“প্রাচীন বিষুপুর শহরের দুইটি প্রধান শিল্প এইভাবে নষ্ট হওয়াতে, এই 
স্থানের আর্ক অবস্থা অতান্ত শোচনীয় হইয়াছে এবং শিল্পী ও ব্যবসায়ণরা 



পণ্টাবংশ পাঁরচ্ছেদ ৩২৫ 

বিফুপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চালয়া যাইতেছে। বিষফুপুর শহরের শতকরা ৭০ 

জন লোক এজন্য দুর্গতগ্রস্ত হইয়াছে ।”(৪) 

(২) ফাঁরদপর-বাংলায় খাদ্যাভাব 

আম উপরে যে জেলার অবস্থা বর্ণনা কাঁরয়াছি, তাহা বর্ষাকাল ব্যতশত অন্য 
সময়ে শুষ্ক ও জলহাীন, এবং অনেক সময়ে বৃন্টও এ অণ্চলে ভাল হয় না। 
পক্ষান্তরে অন্য একাঁট জেলার কথা বাঁলব, যাহা গঙ্গার ব-দ্বীপ অণ্চলে অবস্থিত 
বং প্রকৃতি যাহার উপর সদয়। এখানে বর্ষার সময়ে জমির উপর পাঁলমাট পাঁড়য়া 

তাহার উর্বরাশীন্ত বৃদ্ধি করে। আরও একাঁট কারণে, এই জেলার কথা বালিতোছি ; 
আম কয়েকবার এই জেলায় ভ্রমণ কাঁরয়াছি, এবং লোকের প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করিবার সুযোগ পাইয়াঁছ। একটা প্রধান কথা মনে রাখতে হইবে, বাংলার সবন্ধ 
কৃষিজাত দ্রব্ই আয়ের একমান্র পথ,-১৮৭০ সালের কোঠা পযন্ত যে সমস্ত 

হইয়া গিয়াছে । বয়নীশজ্প দ্রুত লোপ পাইতেছে,-পূর্বে নদীতে মাল ও যাব 
বহনের জন্য যে সব বড় বড় নৌকা চলিত, বিদেশ কোম্পানর জাহাজ তাহার স্থান 
আঁধকার কাঁরয়াছে। যে সব তাঁতী, জোলা ও মাঝ-মাল্লাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া 
লওয়া হইয়াছে, তাহারা সকলে এখন কৃাঁষবাত্ত অবলম্বন কাঁরয়াছে। ফলে জমির 
উপর আঁতীরন্ত চাপ পাঁড়য়াছে।(৫) - 

অধুনাতন রিপোর্ট হইতে, জেলার ফেরিদপুর) উৎপন্ন কাষজাত দ্রব্যের একটা 
তাঁলকা দেওয়া হইল £__ 

ফরিদপুরের কৃষিজাত পণ্য) 

প্রীতি একরে প্রাত মণের দর 
জামর পারমাণ উৎপন্ল মোট উৎপন্ন মোট মূল্য 

ফসলের নাম. একর) মেণ) 
মণ সে ছ টা আঃ পাঃ 

আশ, ধান ২১৩০৩০০ ১০ ৩০ 0 ২৫,৭২,৪৭% ৬ ৯৩ ০ ১৭)২৪,৯৮৫ 

আমন ধান ৭৫৯,৯০০ ১২ ২০ 0 ৯৪,৯৮,৭৫০ ৭ ৪ 09 ৬,৮৮,৬৬,৯৩৭ 

(৪) অমৃতবাজার পান্রকা-_-€৫ই জুলাই, ১৯২৮ তাঁরখে প্রকাশিত পত্র দ্রষ্টব্য । 
৫) “বয়নাশজ্প বাংলার একটা বড় শিল্প ছিল, িাদেশশ কাপড়ের আমদানি এ শিল্প নম্ট 

হইবার অন্যতম কারণ” 180: 276 700750250 125 0) ৫ 136?,070,0 19$317501. 

“এই জেলায় পদ্মা, মেঘনা, মধুমতাঁ প্রভৃতি বড় বড় নদীতে স্টীমার চলাচল করে, জেলার 
অভ্যন্তরে আরও অনেক নদণতে স্টণমার যায়।”_-০, 1৬1911৩9 ) 7727£20075 (1925). 

“মাছ ধাঁরয়া প্রায় ৪৭ হাজার লোক জাঁবিকা নির্বাহ করে, যাহারা মাছ ধরে ও যাহারা উহা 
ণকুয় করে, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীর অন্তর্গতত।......জেলার প্রধান ব্যবসা__কাঁষজাত পণ্য 
লইয়া ।” 0 115116%, 

(৬) ১৯২৪-২৫ হইতে ১৯২৮-২৯ এই পাঁচ বংসরের বাজার-দরের গড় হইতে এই 'হসাব 
সংকাঁলত .হইয়াছে। এই ব্যাপারে ফাঁরদপুর কাঁষ-ফার্মের শ্রীষুপ্ত দেবেন্দ্রনাথ মি আমাকে" যে 
সাহায্য কাঁরয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সাঁহত স্মরণ কাঁর। 



৩২৬ আত্মচরিত 

প্রতি একরে প্রাতি মশের দর 
জামর পারমাণ উৎপন্ন মোট উৎপন্ন মোট মূল্য 

মা (একর) (মণ) 
মণ সে ছ টা আঃ পাঃ 

বোরো ধান ১৪,৪০০ ১৪ ০ ০0: ই,০১,৬০০ ৪ ০ ০9 ৮,০৬,৪০০ 
গম ২,৭০০ ৮ ৩০ ০ ২৩,৬২৫ ৪ ১৪ ০0 ১,১৫১)১৭১ 
যব ১১,৭০০ ১০ ৩০ ০ ১২৫,৭৭৫ ৩ ৬ ০ ৪,২৪,৪৯০ 
ছোলা ৩,৫০০ ৯১৩০ ০ ৩৪,১২৫ ৪ ৮ ০9 ১,৫৩৫৬২ 
ডাল ১,০১,২০০ ১০ ৩০ ০ ১০,৮৭,৯০০ ৪ ০ ০ ৪৩,৬১,৬০০ 
[তাস ৬,০০০ & ৩০ ০ ৩৪,৫০০ ৭ ০ ০ ২,৪১,৫০০ 
তিল ১১,২০০ ৬ ০ ০ ৬৭,২০০ ৬ ০ 9০ ৪,০৩,২০০ 
সারষা ২৪,৬০০ ৬ ০ ০ ১৪৭,৬০০ ৭ ২ ০ ১০,৬১১,৬৫০ 
মসলা ২৮,৩০০ প্রতি একর ২& ০ ০ ৭,09৭,৫০9০ 
গুড় ৭,8০০ ৩৭ ০ ০ ২,৭৩,৮০০ ৯১ ৭ ০ ২৬,৮৩,৯৮৭ 

২১১,৭০০ ১৬ ১০ ১০ ৩৪,২২,২৬২ ৯ ৬ ০ ৩,২০,৮৩,৭১৩ 
তামাক ৪8,899 ৬ 9০ 0 ২৬,৪০০ ১৮ 909 ০ ৪,৯ ০,০৫০ 

ফল ও শাক সবাঁজ ৬২,২০০ প্রাত একর ১৫ ০0০ ০ ৯,৩৩,০০০ 

মোট টাকা ১৩,০৭,৩৬,৭৪৫ 

উপরে লাঁখত 'হসাব হইতে দেখা যাইবে যে, ফাঁরদপুরের লোকের মাথাঁপছ: 
বার্ধক আয় &৭. হইতে &৮. টাকা,_(ফাঁরদপুরের লোকসংখ্যা ২২ই লক্ষ)। জ্যাক 
ও ও'মালশ সকলশ্রেণীর লোকের 'হসাব ধাঁরয়া বার্ষক আয় মাথাপিছু গড়ে ৫২. 
টাকা, ধণ ১১. টাকা এবং কর ২০ আনা ঠিক কারয়াছেন।(৭) জ্যাক বলেন, যে 
সব লোক িল্পকার্ষে নিষ্ুন্ত আছে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৮ জনের বেশন হইবে 
না, এবং এই অজ্পসংখ্যক লোকের মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশ লোককেও 'কাঁরগর' বলা 
যায় না। আঁধকাংশ শ্রামক কুলির কাজ অথবা রাস্তা বা পুকুরে মাটি কাটার কাজ 
করে। তাহারা ভাল উপায় করে, কাজের মরসূমে দৈনিক এক চাকা অথবা মাঁসক 
গড়ে ১৫. টাকা হইতে ২০. টাকা পর্যন্ত রোজগার করে। কন্তু এই কাজের মরসূম 
বংসরে দুইমাস থাকে কি না সন্দেহ। কেবল ফসল বোনা ও কাটার সময়ে মজরের 

প্রয়োজন হয়। একথা সত্য যে, কতকগ্াল ভদ্রলোক কেরানশ বা উাঁকলও কছু 

পয়সা উপার্জন করে, কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ গ্রামের আঁধবাসী নহে । পক্ষান্তরে, 

বড় বড় জমিদারির মালিকেরা, তাঁহাদের জাঁমদাঁরতে বাস করেন না এবং তাঁহাদের 
জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রাম হইতে শোষণ কাঁরয়া কাঁলকাতায় চালান হয়।(৮) ইহাও 

(৭) ১৯২৪-২৯ এই পাঁচ বংসর পাটের দর খুব চাঁড়য়াছল, সৃতরাং জ্যাকের হিসাবের চেয়ে 
আমার প্রদত্ত হসাবে আর বোঁশ ধরা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে (১৯৩২) পাট, চাউল এবং 
অন্যান্য কৃষজাত দ্রব্যের মূল্য খুব কম, গত দশ বৎসরের মধ্যে এরুপ হয় না। এবং যাঁদ 
বর্তমান বাজার-দর অনুসারে 'হিসাব করা যায়, তবে মাথাপিছু গড় আয় আরও কাঁময়া যাইবে, 

(৮) সমস্ত বড় জাঁমদারিই কাঁলকাতাবাসশ জমিদারদের আধকৃত। নিম্নে কতকগ্ল বড় 
জমিদারর তাঁলকা দেওয়া হইল £_তোঁলহাটী আমমরাবাদ-৭২,০০০ একর ; হাভেলশ-_ 
টা একর ; কোটালীপাড়া--৩৪, ৬০০ একর ; হীদলপুর--৩৩,২০০ একর। ২য় পাঁরচ্ছেদ 

) 



পণবিংশ পারচ্ছেদ ৩২৫ 

বিবেচ্য ষে, প্রধান খাদ্যশস্য সম্বন্ধে ফারদপুর জেলা আত্মনির্ভরক্ষম নহে । কেবল- 
মাত্র ইহাই তত বেশী চিন্তার কারণ নহে। বস্তুতঃ, পাট-উৎপাদনকারী জেলাগুলির 
পক্ষে ইহাকে সূলক্ষণও বলা যাইতে পারে,_কেননা তাহারা তাহাদের বাড়াত টাকা 
দিয়া বাখরগঞ্জ, খুলনা প্রভাতি জেলা হইতে চাউল 'কাঁনতে পারে। কিন্তু যাঁদ আমরা 
সমগ্র বাংলার মোট উৎপন্ন চাউলের হিসাব কার, তাহা হইলে স্তাম্ভত হইতে হয়। 
কেননা যে বাংলা ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ এশবর্যশালণ প্রদেশ বাঁলয়া পাঁরাঁচিত, 
সেখানে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পাঁরমাণ সমগ্র লোকসংখ্যার পক্ষে যথেন্ট নহে। বাংলা- 
দেশে মোট উৎপন্ন চাউলের পাঁরমাণ ২৭,৭৩,৭৬,৭০২ মণ। দুরভর্ষ কাঁমশনের 
রিপোর্ট অনুসারে মাথাপিছু বার্ষক ৭ মণ চাউল প্রয়োজন হয়। বাংলার লোক. 
সংখ্যা ৪,৫৭,৯১,৬৮৯। সুতরাং বাংলার পক্ষে বার্ষিক ৩২,০৫,৪১,৮২৩ মণ 
চাউলের প্রয়োজন। অতএব বাংলাদেশে মোট ৪,৩১,৬৫,১২১ মণ চাউল কম পড়ে 
_অর্থাৎ মাথাপিছ্ বার্ষক প্রায় এক মণ-_ অর্থাৎ মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যের পারমাণ 
£ সের ।(৯) 

বাংলার একটি অন্যতম উর্বর জেলার আঁধবাসীদের মাথাপিছু আয় এত কম, 
একথা আশ্চর্য মনে হইতে পারে। ইহার কারণ, লোকবসাঁতর ঘনতা ; এখানে প্রাত 
বর্গমাইলে লোকসংখ্যা গড়ে ১৪৯ জন। হাওড়া প্রোত বর্গমাইলে ১,৮৮২ জন), 
ঢাকা (প্রাতি বর্গ মাইলে ১,১৪৮ জন) এবং 'ন্রপঃরার (৯৭২ জন) পরই ফাঁরদপুর 
বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোকবসাঁতপূর্ণ স্থান। এবং যাঁদ কেবলমান্ন কর্ষণ- 
যোগ্য জমির হিসাব ধরা যায়, তবে ফারদপুরের লোকবসাতি প্রাত বর্গমাইলে ১,২০২ 

(৯) এই সব তথ্য কৃষিবভাগ হইতে প্রকাশিত 'বিপোর্ট হইতে গৃহীত। প্রত্যেক জেলার 
উৎপন্ন ধান্যের হিসাব ধাঁরয়া মোট উৎপন্নের পাঁরমাণ ঠিক করা হইয়াছে। এই সব তথ্য হইতে 
লাতিফের মন্তব্য সত্য বাঁলয়া প্রমাঁণত হয়-_"বাংলাদেশে মোট উৎপন্ন চাউল, সমগ্র আঁধবাসঈদের 
প্রয়োজন মটাইতে পারে না।” (090017510 45506996০06 05 [719 [২1০5 81011 
[89৩, 1923.) লাঁতিফের হিসব মতে, ভারতের আঁধবাসীদের জন্য মোট ৩ কোটি ৩৫.১ 
লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হয় ৩ কোটি ২০.২ লক্ষ টন চাউল। 
সুতরাং ১৫.৫ লক্ষ টন চাউলের ঘাটাতি পড়ে। “অতএব দেখা যাইতেছে যে, বর্ম চাউল আমদানি 
না হইলে পাঁরণাম আঁত শোচনীয় হইত।৮ 

পানাশ্ডিকর বলেন-_“দেখা গিয়াছে যে, পুরূষের পক্ষে দৌনক আধ সের এবং স্ত্রীলোক বা 
বালকবালিকাদের পক্ষে তার চেয়ে দিছু কম চাউল হইলেই অনাহারে মৃত্যু নিবারণ করা যায়।... 
কিন্তু এই পারমাণ চাউল কোন পারবারের লোকদের শরীরের পুষ্টি ও বলের পক্ষে যথেষ্ট নহে।” 

ব্যানাজি (1508] [১০1195 10 [1019 ) বলেন, “বাভাবিক অবস্থায় দেশে যে খাদাশস্য 
উৎপন্ন হয়, তদ্দারা সমস্ত অভাব 'মটাইয়া বিদেশে রপ্তানি কারবার মত িছু উদ্বৃত্ত থাকে কিনা 
সন্দেহ। িশেষজ্ঞেরা বলেন যে, ভারতে যে মোট খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহা ভারতবাসশদের 
পক্ষে পর্যাপ্ত নহে এবং যাঁদ প্রত্যেক লোককেই উপযুস্ত পারমাণ খাদ্য দেওয়া যাইত, তবে 
ভারতকে খাদ্যশস্য আমদান করিতে ইত, সে উহা রপ্তানি করিতে পারিত না।” 

«ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পারমাণ ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টন, কিন্তু ভারতের পক্ষে ৮ কোটি 
১০ লক্ষ টন খাদ্/শস্যের প্রয়োজন। সুতরাং তাহার খাদ্যশস্য শতকরা ৪০ ভাগ কম পড়ে। ইহা 
হইতে স্পম্টই বুঝা যায় যে, ভারতবাসীরা পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না।”--0, বৈ. 2851071০025 
12956%১ 9901., 1927. 

সতরাং এ এ বিষয়ে যাহারা আলোচনা ও 'চন্তা কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত এই বে_ 
কেবল বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়ে। 



৩২৮ আত্মচারত 

হইয়া দাঁড়ায়। মিঃ উমসন ১৯২১ সালে বাংলার আদমসমারর সুপারিনূটেপ্ডেস্ট 
িলেন। 'তান বলেন যে, এই জেলার অবস্থা শীঘ্রই এমন দাঁড়াইবে যে, জামর উপর 
আর বেশ চাপ দেওয়ার উপায় থাকবে না, অর্থাৎ কৃষিযোগ্য জমি আর পাওয়া 
যাইবে না। “পাশ্চাত্য দেশসমূহে কৃষিজীবীদের মধ্যে লোকবসাঁতর পাঁরমাণ 
সাধারণতঃ প্রাত বর্গমাইলে ২৫০ জন। তদাতরিন্ত লোক শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা 
জীীবকা 'র্বাহ করে। কিন্তু গঙ্গার এই ব-দ্বীপ অণুলে প্রাত বর্গমাইলে লোক- 
বসাঁতর পাঁরমাণ তাহা অপেক্ষা তিন চার গুণ ।......ইহা ছাড়া, এই অণুলকে 
কেবল যে স্বাভাঁবক নিয়ম অনুসারে বাড়ীত লোকই পোষণ কাঁরতে হয়, 
তাহা নহে, বাহির হইতে যে সব লোক আমদানি হয়, তাহাঁদগকেও পোষণ কাঁরতে 
হয়, এবং এই শ্রেণীর বাহরের লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
যযক্তপ্রদেশ এবং 'িহার-ীড়ষ্যা় লোকবসাতির পাঁরমাণ বেশী এবং সেখানকার 
আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে । সেই কারণে এ দুই প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে ক্রমাগত 
লোক আমদান হইতেছে । ১৯০১--১১ এবং ১৯১১--২১, এই দুই দশকে গড়ে 
& লক্ষ কাঁরয়া লোক এঁ সব অণুল হইতে বাংলায় আমদাঁন হইয়াছে ।” (পানান্ডিকর) 

জাঁমর উপর চাপ ক্লমেই বাঁড়তেছে। ইহার ফলে জাম আতারন্ত রকমে ভাগ 
হইয়া যাইতেছে। বাংলার আধকাংশ জেলায় কৃষকের জমির আয়তন গড়ে ২.২ একর। 
হিন্দ? আইন অননুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমান ভাগে জাম বণ্টন হয়, মুসলমান 
আইন অনুসারে জমি বিভাগ আরও বোঁশ হয়। ইহার ফলে জাম ক্রমাগত ভাগ 
হইতে হইতে আয়তন আধ একর পর্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। তুলনার সুবিধার জন্য, 
অন্যান্য কয়েকাট দেশে কৃষকের জমির আয়তন নিম্নে দেওয়া হইল ৪ 

ইংলন্ড রর ৬২.০ একর 

জার্মানী টা ২১৫ ৪» 
ফ্রান্স রি ২০-২৫ » 

ডেনমার্ক রর ৪০-০ ১, 

বেলাজয়াম রঃ ১৪৫ 

হল্যান্ড রঃ ২৬.০ 
যুক্তরাষ্ট্র (আমোরকা) ১১৪৮০ 
জাপান রঃ ৩.০ ,, 
চীন রঃ ৩.২৫ ,, 

(৩) রংপ্রের আর্ক অবস্থা 

তাজহাট এস্টেটের সহকারা ম্যানেজার শ্রীযুস্ত *প্রমথনাথ মৈত্র ১৯১৯ সালের 
রংপুর জেলার শিষ্পসমূহের একাঁট সংাক্ষপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করেন। এই 
রিপোর্টের স্থল মর্ম এই যে, জেলার আঁধকাংশ জপ নম্ট হইয়া 'গয়াছে, ফলে 
জাঁমর উপর আঁতারন্ত চাপ পাঁড়য়াছে। রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত 'নম্নলিখিত বিবরণ 
হইতে এই শোচনীয় অবস্থার কিছু পাঁরচয় পাওয়া যাইবে £_ 



পণ্াবংশ পাঁরচ্ছেদ ৩২৯ 

“রংপুরের সমস্ত শিজ্পই হাতের কাজ। ইহার প্রায় সকলই নম্ট হইয়া গিয়াছে, 
কেবল চট বোনা ও গুড় তোরর কাজ কিছু কিছ আছে। স্থানীয় লোকেরাই এই 
সব শিজ্পজাত ক্রয় কাঁরত এবং নিকটবর্তী হাটেই উহা 'বিকুয় হইত। সস্তা দামের 
ধবদেশী পণ্য আমদাঁন হওয়াতে, এ সব শিল্পজাত আর ীবক্রয় হয় না, সতরাং 
ধিজ্পীদগকে নিজ 'ানজ বাঁত্ত ত্যাগ কাঁরয়া কৃষিকার্য অবলম্বন কাঁরতে হইয়াছে । 
এখনও অবসর সময়ে তাহারা এই সব শিল্পকার্য কিছ কিছু করে, তবে বেশীর 
ডাগ ফরমায়েসী জিনিসই তোর কাঁরয়া থাকে। রংপুরের সতরণ বাংলার সর্ব 
বখ্যাত ছিল। কিন্তু দেশের সর্বত্র রেলপথে যাতায়াতের স্বাবধা হওয়াতে, বিহার 
ও যুস্তপ্রদেশের নিকৃষ্ট ও সস্তা সতরণ, রংপুরের সতরণ্ণকে লোপ করিয়া 'দয়াছে। 

“চট শিল্প £_ জেলার স্ত্রীলোকেরাই পূর্বে চট বুনিত, এখনও তাহারাই বৃনিয়া 
থাকে। তাহারা নিজেরাই পাট হইতে সূতা কাটে এবং তদ্দ্বারা চট বুনে । পূর্বে 
এই চটের খুব চাঁহদা ছিল। কৃষকদের মধ্যে জীবিকার আদর্শ যখন খুব নিচু ছিল, 
তখন তাহারা শীতকালে রার্রে এই চট গায়ে দিয়াই শীতনিবারণ কাঁরত। দুই তিন 
খাঁন একত্রে সেলাই কাঁরলে লেপের কাজ হইত। কিন্তু এখন সস্তা বিদেশ কম্বল 
চটের স্থান আঁধিকার করিয়াছে । 

“এশ্ডি শিল্প £_এই শিল্প দ্ুত লোপ পাইতেছে। 
“তূলা বয়ন শিল্প £_-এই শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে। 
“কাঁসা শিল্প £_এই শিল্প প্রধানতঃ জেলার পর্বাণুলে প্রচলিত ছিল। ইহাও 

প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
পঁচান ও গুড় শিজ্প £বহু বংসর পূর্বে রংপুর বাংলার অন্যতম প্রধান গুড় 

উৎপাদনকারী জেলা 'ছিল। চিনির কারখানার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, 
কিন্তু এই সব কারখানায় কখনও কল ব্যবহৃত হইত না। চিনি এখন অল্প পাঁরমাণে 
তোর হয় এবং পজাপার্ধণ প্রভৃতিতে এ চান ব্যবহৃত হয়। বিদেশ হইতে 
আমদানী সস্তা চিনি রংপুরের চান শিল্পকে লোপ করিয়া 'দয়াছে। 

“রংপুরের লোকসংখ্যা ৯৩ লক্ষ এবং ইহা কীষপ্রধান জেলা । মিঃ জে. এন. গুপ্ত 
এম. এ. আই. সি. এস. কাঁমশনারের হিসাব মতে এই জেলার কাঁষজাত সম্পদের 
মূল্য প্রায় ৯ই কোট টাকা। সুতরাং এখানকার আধবাসীদের বার্ষিক আয় মাথা- 
পিছন প্রায় ৪০২ টাকা, মাসে ৩1০ এবং দৈনিক প্রায় ৭ পয়সা। জমির উপর চাপ 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই চাপ কমাইবার জন্য শিল্পের উন্নাত ও প্রসার বিশেষ 
প্রয়োজন। অন্যথা জমি লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা সর্বদা হইতে 
থাকবে ।” | 

বাংলাদেশে বৈদেশিক শাসন প্রতে,ক কুটীর-শিজ্পকে লোপ করিবার জন্য যথা- 
সাধ্য কাঁরয়াছে, কেননা 'হোম' হইতে কলের তৈরি জিনিস এদেশে আমদানি কারতে 
হইবে ।- পক্ষান্তরে, জাপান কুটীর-শিল্পের উন্নাতি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
'কাঁরয়াছে ও কারতেছে। | 

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, সভ্য বৈদোশক শাসনে বৈজ্ঞানিক উন্না্ 



৩৩০ আত্মচরিত 

এবং সর্বত্র রেল ও স্টীমারে যাতায়াতের সাবধা হওয়াতেও কৃষকদের অবস্থার কোন 
উন্নতি হয় নাই। র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড রাস্ট্রনীতকের দ্রদৃষ্টি লইয়া এই অবস্থা 
যথার্থরূপে উপলাব্ধ করিয়াছিলেন এবং বাঁলয়াছলেন, “পাশ্চাত্য প্রাচ্দেশে বিষম, 
দ্রম করতেছে ।”_আযাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর গ্রল্থ হইতে ধার-করা মতামত একটি 
সরল প্রাচীনপল্থী জাতির ঘাড়ে চাপাইলে, ফল শোচনীয় হয়। আমাদের দেশেও 
তাহাই ঘাঁটয়াছে। 



বড়বিংশ পরিচ্ছেদ 
কামধেন্ বঙ্গদেশ 

রাজনোতিক পরাধীনতার জন্য বাংলার ধন শোষশ 

“প্রথম হইতেই বাংলা ভারতের কামধেনু-স্বরূপ ছিল এবং অন্যান্য সকল প্রদেশ 
বাংলা হইতেই অর্থ শোষণ কাঁরত।”- উইলয়ম হাণ্টার। 

(১) বাংলা সকলের মহাজন 

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মোগলসম্রাটদের এ*্বর্ষের যুগেও বাংলা দেশ 
তাহার নিজের শাসন-ব্যয় ষোগাইতে পাঁরত না। বাংলার সামারক ব্যয় অন্যান্য স্বা 
হইতে সংগ্রহ কাঁরতে হইত। আওরঙজেব রাজস্ব-সংক্লান্ত কার্ষে মাার্শদকুীল খাঁর 
যোগ্যতা বাঁঝতে পাঁরয়া তাঁহাকে বাংলাদেশের দেওয়ান 'নযুন্ত কাঁরয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন। ম্ার্শদকুলি খাঁর সুবন্দোবস্তের ফলে শীঘ্রই বাংলার রাজস্ব এক কোট 
টাকায় দাঁড়াইল। দাঁক্ষণাত্যে সামারক আঁভষান কারবার 'নামত্ত আওরঙজেবের 
তখন অর্থের 1বশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং মাঁশদকুঁল খাঁ এই অর্থ যোগাইয়া 
সম্রাটের প্রিয়পান্র হইয়া উঠিলেন। বাংলার নামমাত্র সূবেদার সুলতান আজম ওসান 
দিল্লী যাইবার সময়ে পাঁথমধ্যে সম্াট আওরঙজেবের মত্যুসংবাদ শুনিলেন (১৭০৭)। 
বাংলা হইতে সংগৃহনত রাজস্ব প্রায় এক কোট টাকা তাঁহার হস্তগত হইল। খুব 
সম্ভব এই টাকা 'দিল্লশর সম্রটকে দেয় বাংলার বার্ধক রাজস্ব ।6১) 

ম্যাণ্ডেভিল ১৭৫০ খ্ডীঃ িখেন যে, সম্রাটের রাজস্ব 'দবার জন্য বাংলার সমস্ত 
রৌপ্য শোষণ কাঁরতে হইত । ইহা "দিল্লীতে যাইত, কিন্তু সেখান হইতে আর ফেরত 
আসিত না। সুতরাং এই শোষণের পর মার্শদাবাদের ধনভান্ডারে ?িছুই থাকিত 
না. এবং বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালান বা বাজার-হাট করাই কঠিন হইত। 
পরবর্তী জাহাজে বিদেশ হইতে রৌপ্যের আমদানি না হওয়া পযন্ত এই অবস্থা 
চলিত।(২) 

€১) এঁতিহাসক স্টুয়ার্টের মতে বাংলার বার্ধক রাজস্বের পরিমাণ মৃর্শদকাল খাঁর আমলে 
(১৭২২) ছল ১ কোট ৩০ লক্ষ টাকা। শাসন-ব্যয় বাদ দিয়া নিট রাজস্ব এক কোটি টাকার 

হইত। আ্যাস্কোলির হিসাবে বাধলার রাজস্বের পাঁরমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,২৮৬ টাকা। 
(২) ম্যান্ডেভিল কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে, দিল্লীতে যে টাকা যাইত, তাহা কোন-না- 

কোন প্রকারে প্রদেশসমূহে বিয়া আসিত। কাটরু, তাঁহার 0317618] 13001 01 005 1৭0 
1:000179 নামক গ্রন্থে অবস্থাটা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। [তান বলেন-_“এই বিপুল অর্থের 
পরিমাণ বিস্ময়কর বটে, কিন্তু মনে রাখতে হইবে যে, এই অর্থ মোগল রাজকোষে গেলেও, তাহা 
প্নর্বার বাঁহর হইয়া প্রদেশসমূহে অল্পাঁবস্তর যাইত। সাম্রাজ্যের অর্ধাংশ সম্রাটের স্মহাষ্যের 
উপর 'নর্ভর কাঁরত। এতদ্ব্যতীত যেসব অসংখ্য কৃষক সম্রাটের জন্য পাঁরশ্রম কারত, তাহারা 
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১৭৪০--৫০ খশঃ পর্য্ত মহারাম্ট্রীয়েরা বাংলাদেশ হইতে যে ধন-সম্পস্তি 
লুণ্ঠন এবং চৌথ আদায় কারয়াছিল, তাহার পাঁরমাণ কয়েক কোটি টাকা হইবে। 
সৈয়র মৃতাখোরনের মতে, প্রথম মারাঠা আঁভষানের সময়ে ম্যার্শদাবাদ শহরের চারি- 
দিকে প্রাচীর ছিল না। সেই সময়ে মীর হাবন একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া 
আঁলবর্দশী খাঁর আগমনের পৃবেই ম্ীর্শদাবাদ শহর আক্রমণ করেন এবং জগৎশেঠের 
বাড়ী হইতে দুই কোটি টাকার আকর্ট মুদ্রা লইয়া যান। কিন্তু এই বিপুল অর্থ 
লুণ্ঠটনের ফলেও জগংশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের কিছহমান্র সম্পদ ক্ষয় হয় না। তাঁহারা পূর্বের 
মতই সরকারকে এক এক বার এক কোট টাকার হ7ীশ্ড বা “দর্শনী” দিতে থাকতেন । 

বাংলার ইতিহাসের যুগসন্ধি পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে, লণ্ঠন, শোষণ প্রভাতি 
আকাঁস্মক বা সামীয়ক ছিল এবং লোকে তাহার কুফল হইতে শশঘ্রই সারিয়া উঠিতে 
পাঁরত। কিন্তু বর্তমানে এই প্রদেশ ক্রমাগত যেভাবে শোঁষত হইতেছে, তাহা 
উহাকে একেবারে নিঃস্ব কাঁরয়া ফেলিয়াছে। উহা হইতে উদ্ধার লাভের তাহার 
উপায় নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর, ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা 
আসিয়া পাঁড়ল এবং রোমের "প্রটোরয়ান গার্ডদের মত তাঁহারাও মদার্শদাবাদের 
মসনদ নিলামে সর্বোচ্চ দরে বিক্লয় কারলেন। হাউস অব্ কমন্সের সিলেন্ই কামটির 
তৃতীয় 'রপোর্ট অনুসারে (১৭৭৩) দেখা যায় যে, ১৭৫৭--১৭৬% সাল পযন্ত 
বাংলার “ওয়ারউইকেরা” বাংলার মসনদে নূতন নৃতন নবাবকে বসাইয়া &।৬ কোটি 
টাকার কম উপার্জন করেন নাই। এই বিপুল অর্থের আধকাংশই কোন-না-কোন 
আকারে ইংলশ্ডে প্রেরিত হইয়াছল।(৩) 

১৭৬৫ খ্ীজ্টাব্দে দিল্লার নামমান্রে পর্যবাঁসত সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ান 
পাইয়া, কোম্পাঁন_ আইনতঃ ও কার্যতঃ_ বাংলার শাসনকর্তা হইয়া বাঁসলেন। 
বাংলার মোট রাজস্ব হইতে মোগল সম্রাটের কর (২৬ লক্ষ টাকা), নবাবের ভাতা এবং 
আদায়-খরচা বাদ 'দিয়া যাহা অবাশম্ট থাকিত, তাহা মৃলধনরপে খাটানো হইত। 

ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পাঁনর স্টক-হোল্ডারগণ এমন ক 'ন্রাটশ গবন“মেন্টও বাংলার 
রাজস্বের ভাগ দাবি কারতে লাগলেন। এই উদ্বৃত্ত অর্থের আঁধকাংশ দ্বারাই পণ্য 
ক্লয় করিয়া রপ্তানি করা হইতে লাগল, কিন্তু তাহার পাঁরবর্তে বাংলার “কছুই লাভ 
হইত না। 

একাঁট দৃজ্টাল্ত দলে কথাটা পাঁরভ্কার হইবে। ১৭৮৬ খীষ্টাব্দেও, “রাজস্ব 
আদায় করা কালেক্টরের প্রধান কর্তব্য ছিল এবং উহার সাফল্যের উপরই তাঁহার 
সুনাম নিভর কাঁরত, তাঁহার শাসনের আমলে প্রজাদের অবস্থা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল 

সম্রাটের অর্থেই জশীবিকানর্বাহ করিত ; শহরের যেসব শিজ্পশ সমাটের জন্য কাজ করিত, তাহারা 
রাজকোব হইতেই পারশ্রীমক পাইত।” 

“বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা লম্ডনে বিলাতের জন্য ব্যয় হওয়া এবং মার্শদাবাদে বিলাসের় জন্য 
ব্যয় হওয়া_এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে ।”-- -7হ010503 : 77717766৮4৪, 

তত) সিংহ.--20010010710 /৯00515, 



যড়ীবংশ পারচ্ছেদ ৩৩৩ 

না” (হান্টার)। বীরভূম ও 'বিফুপুর এই দুই জেলার নিট রাজদ্ব এক লক্ষ 
পাউণ্ডেরও বোশ হইত, এবং গবর্নমেন্টের শাসন-বায় ৫ হাজার পাউণ্ডের বৌশ হইত 
না। অবাঁশম্ট ৯৫ হাজার পাউণ্ডের কিয়দংশ কাঁলকাতা বা অন্যান্য স্থানের তোষা- 
খানায় পাঠানো হইত এবং 'কয়দংশ জেলায় জেলায় কোম্পানির কারবার চালাইবার 
জন্য ব্যয় করা হইত। 

রাজস্বের উদ্বৃত্তাংশ মৃলধনরূপে (ইনভেস্টমেন্ট) খাটানোর কথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। ব্যাপারটা 'ি এবং তাহার পাঁরণামই বা ফির্প হইয়াছিল তাহা হাউস 
অব কমন্স-এর সিলেক্ট কাঁমাটর ৯ম রিপোর্টে (১৭৮৩) 'বশদরূপে বর্ণনা করা 
হইয়াছে £_- 

“বাংলার রাজস্বের কিয়দংশ বিলাতে রগ্তাঁন কারবার উদ্দেশ্যে পণ ক্তয় করিবার 
জন্য পৃথকভাবে রাখা হইত এবং ইহাকেই 'ইনভেস্টমেন্ট' বালত। এই ইনভেস্টমেন্ট 
এর পাঁরমাণের উপরে কোম্পানির প্রধান কর্মচারীদের যোগ্যতা নির্ভর করিত। 
ভারতের দারদ্যের ইহাই ছিল প্রধান কারণ, অথচ ইহাকেই তাহার এশবর্ষের লক্ষণ 
বাঁলয়া মনে করা হইত। অসংখ্য বাণিজ্যপোত ভারতের মূল্যবান পণ্যসম্ভারে পর্ণ 
হইয়া প্রাতি বংসর ইংলণ্ডে আসত এবং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে এ এশ্বর্ষের 
দৃশ্য প্রদর্শিত হইত। লোকে মনে কারত, যে দেশ হইতে এমন সব মূল্যবান্ পণ্য- 
সম্ভার রপ্তানি হইয়া আসিতে পারে, তাহা না জান কতই এশ্বর্যশালী ও সেখান- 
কার আঁধবাসীরা কত সখী! এই রপ্তানী পণ্যের দ্বারা এরূপও মনে হইতে পাঁরিত 
ষে, প্রাতদানে ইংলন্ড হইতেও পণ্য সম্ভার ভারতে রপ্তানি হয় এবং সেখানকার 
ব্যবসায়ীদের মূলধন বৃদ্ধি পায়। “কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যসম্ভার নয়, ভারতের 
পক্ষ হইতে প্রভূ ইংলণ্ডকে দেয় বার্ধক কর মাত্র, এবং তাহাই লোকের মনে এশবযের 
শমথ্যা মায়া সৃম্টি করিত ।” 

বাংলার এশ্বর্য সরাসার বলাতে যাইত অথবা অন্য উপায়ে পরোক্ষভাবে 'বিলাতে 

পেশীছিত, উহার ফল বাংলার পক্ষে একই প্রকার। হাণ্টার বলেন 
“ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পান ব্যবসাদার [হিসাবে প্রাতি বংসর প্রায় ২ই লক্ষ পাউন্ড 

বাংলা হইতে চনে লইত ; মাদ্রাজ তাহার মূলধনের জন্য বাংলা হইতে অর্থ সংগ্রহ 
করিত ; এবং বোম্বাই তাহার শাসন-ব্যয় যোগাইতে পারত না, বাংলা হইতেই এ 
ব্যয় যোগাইতে হইত। কাউন্সিল সর্বা এই আভযোগ কাঁরতেন যে, একদিকে 
অন্তর্বাণিজ্য চালাইবার মত মুদ্রা দেশে থাঁকিত না, অন্যাদকে দেশ হইতে ক্রমাগত 
অজন্র রৌপ্য বাঁহরে রপ্তানি হইত।” 

১৭৮০ খবঃ প্রধান সেনাপাতি স্যার আয়ার কুট সপাঁরষদ গবর্নর জেনারেলকে 
নিম্নালাঁখত পর্ন ?িখেন £- 

“মাদ্রাজের ধনভান্ডার শূন্য, অথচ ফোর্ট সেন্ট জজের বায়ের জন্য মাসিক ৭ 
লক্ষ টাকার বেশী আশ প্রয়োজন। ইহার প্রত্যেক কড়ি বাংলা হইতে সংগ্রহ করিতে 
হইবে, অন্য কোন স্থান হইতে এক পয়সাও পাইবার সম্ভাবনা আম দৌখতোঁছ না” 

১৭৯২ খ্াষ্টাব্দে প্রধান সেনাপাঁত বিলাতের "ইস্ডিয়া হাউসে, দিখেন,_ 
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“রাজ্যের আধবাসী ও সৈন্য সকলকেই প্রধানতঃ বাংলার অর্থেই পোষণ করিতে 
হইতেছে ।” 

হাশ্টার 'িখিয়াছেন__“মারাঠা যুদ্ধ চালাইবার জন্য কলিকাতার ধনভান্ডার শুন্য 
করা হইয়াছিল ।......১৭৯০ খীজ্টাব্দের শেষে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে 
কোম্পাঁনর ধনভান্ডার শোঁষত হইয়াঁছল।” 

লর্ড ওয়েলেসূঁলি মারাঠাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ কাঁরয়াছিলেন এবং 
তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত মারাঠা শীন্ত ধংস হইয়াছিল। কন্তু এই যুদ্ধের ব্যয় 
বাংলাকেই যোগাইতে হইয়াছিল। স্মরণাতত কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পযন্ত 
বাংলাই ছিল ভারতের মহাজন। 

(২) পলাশী শোষণ 

এই অধ্যায়ের প্রথমে দিল্লী কর্তৃক বাংলার ধনশোষণের কথা বলা হইয়াছে। 
কিন্তু এই শোষণের সাঁহত “পলাশী শোষণ” রূপে যাহা পাঁরাঁচত, তাহার যথেষ্ট 
প্রভেদ আছে ; যে আর্ক শোষণের ফলে বাংলার ধন ব্লমাগত ইংলণ্ডে চাঁলয়া 
যাইতেছে, তাহারই নাম “পলাশী শোষণ; । 

«১৭০৮ খডীঃ-১৭৫৬ খই পযন্ত বাংলায় ইংরাজ কোম্পাঁনর আমদান? 
পণ্যের শতকরা ৭৪ ভাগই ছিল স্বর্ণ এবং ইহার পাঁরমাণ ছিল ৬৪,০৬,০২৩ 
পাউণ্ড। ইংরাজ কোম্পাঁনর কথা ছাঁড়য়া দিলেও, অস্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বাহর্বাণজ্য উভয়ই বেশ উন্লীতশীল ছিল। হিন্দু 
18552887555 

পারস্যের সঙ্গে প্রভূত পাঁরমাণে ব্যবসা চালাইত।” (সংহ) 
ইহার পর, ১৭৮৩ খ্এীজ্টাব্দে এডমান্ড বার্ক, ফঝ্ের ৫ পারা ক 

আলোচনাকালে, একট স্মরণীয় বন্তুতা করেন। পপলাশশী শোষণের ফলে ভারতের 
(কার্যতঃ বাংলার) ধন কিরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই বন্তৃতায় তিনি তাহার 
জবলন্ত চনত আঁঙ্কত করেন ৪__ 

নিয়া পরজেতারের তি জার ই তাও 
দেশেরই আঁধবাসন হইয়া পাঁড়ত। এই দেশের উন্নতি বা অবনাতর সঙ্গে তাহাদের 
ভাগ্যসত্র গ্রাথত হইত। 'পিতারা ভাবষ্যং বংশধরদের জন্য আশা সণ্য় কারত, 

সন্তানেরাও পূর্বপুরুষগণের স্মৃতি বহন কারত। তাহাদের অদৃষ্ট সেই দেশের 
সঙ্গেই জাঁড়ত হইত এবং উহা যাহাতে বাসযোগ্য বরণীয় দেশ হয়, সেজন্য তাহারা 
চেষ্টার ন্লুট করিত না। দারিদ্র, ধবংস ও রিন্ততা- মানুষের পক্ষে প্রণীতিকর নয় 
এবং সমগ্র জাঁতর আভশাপের মধ্যে জাঁবনযাঞ্ধন করিতে পারে, এরূপ লোক বিরল । 

তাতার শাসকেরা যাঁদ লোভ বা হিংসার বশবর্তী হইয়া অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি 
করিত, তাহা হইলে তাহার কুফলও তাহাদের ভোগ করিতে হইত। অত্যাচার উপদ্রব 
করিয়া ধন সণয় কাঁরলেও তাহা তাহাদের পারবারক সম্পান্তই হইত এবং 
তাহাদেরই মুস্তহস্তে ব্যয় কারবার ফলে অথবা অন্য কাহারও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য এ 
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ধন প্রজাদের হাতেই পুনরায় 'ফাঁরয়া যাইত। শাসকদের স্বেচ্ছাচার, সর্বদা অশান্তি: 
প্রভৃতি সত্তেও, দেশের ধন উৎপাদনের উৎস শকাইয়া যাইত না, সুতরাং ব্যবসা- 
বাঁণজ্য শিল্প প্রভৃতির উন্নাতই দেখা যাইত। লোভ ও কার্পণ্যও একাঁদক "দয়া 
জাতীয় সম্পদকে রক্ষা কারত ও তাহাকে কাজে খাটাইত। কৃষক ও 'শল্পীদের খণের 
জন্য উচ্চ হারে সুদ 'দতে হইত, কিন্তু তাহার ফলে মহাজনদের এশ্বর্যই বার্ধত 
হইত এবং কৃষক ও শিল্পীরা প্দনর্বার এঁ ভাণ্ডার হইতে খণ কাঁরতে পাঁরত। 
তাহাদিগকে উচ্চ মূল্যে মূলধন সংগ্রহ কারতে হইত, কিন্তু উহার প্রাপ্তির সম্বন্ধে 
তাহাদের মনে কোন সংশয় থাকত .না এবং এই সকলের ফলে দেশের আর্ক, 
অবস্থাও মোটের উপর উন্নত হইত। 

“কন্তু ইংরাজ গবনমেন্টের আমলে এ সমস্তই উল্টাইয়া গিয়াছে। তাতার 
আঁভযষান আনম্টকর ছিল বটে, কিন্তু আমাদের 'রক্ষণাবেক্ষণই' ভারতকে ধ্বংস 
কাঁরতেছে। তাহাদের শন্রুতা ভারতের ক্ষতি কাঁরয়াছিল আর আমাদের বন্ধতা 
তাহার ক্ষতি কারতেছে। ভারতে আমাদের বিজয়_এই ২০ বংসর পরেও (আম 
বাঁলতে পার ১৭৫ বংসর পরেও- গ্রন্থকার) সেই প্রথম দিনের মতই বর্বরভাবাপন্ব 
আছে। ভারতবাসীরা পরুকেশ প্রবীণ ইংরাজদের কদাঁচৎ দোঁখয়া থাকে ; তরুণ 
যুবক বা বালকেরা ভারতবাসীদের শাসন করে; ভারতবাসীদের সঙ্গে তাহারা 
সামাঁজকভাবে মিশে না, তাহাদের প্রীতি কোন সহানুভূতির ভাবও উহাদের নাই। 
এ সব ইংরাজ যুবক ইংলশ্ডে থাকলে যেভাবে বাস কাঁরত, ভারতেও সেইভাবে বাস 
করে। ভারতবাসীদের সঙ্গে যেটুকু তাহারা মিশে, সে কেবল রাতারাতি বড়মানুষ 
হইবার জন্য। তাহারা ষুবকসৃলভ দুর্বার লোভ ও প্রবৃত্তির বশবতশী হইয়া 
এক দলের পর আর এক দল ভারতে যায়, এবং ভারতবাসীরা এই সব সামারক 
আভযানকারী ও সুবিধাবাদীদের দিকে হতাশনেন্রে চাহিয়া থাকে। একাঁদকে 
ভারতের ধন যতই ক্ষয় হইতেছে, অন্যদকে এই সব ঘুবকদের লোভ ততই বাঁড়য়া 
চাঁলয়াছে। ইংরাজদের লাভের প্রত্যেকটি টাকা, ভারতের সম্পদকে ক্ষয় কারতেছে।” 

কোম্পানির কমচারীরা ভারত হইতে প্রভূত ধন সয় করিত এবং বিলাতে 
ফিরিয়া অসদুপায়ে লব্ধ সেই এশবর্যে নবাব কারত। তাহারা যতদুর সম্ভব জাঁক- 
জমক ও িবলাসতার মধ্যে বাস কাঁরত। সমসাময়ক ইংরাজী সাহত্যে এই সব 
নবাবদের বিলাস-ব্যসনের প্রাত তীর শ্লেষ ও 'বদ্রুপ আছে। 

“চঢ২101) 10 0109 29009 ০01 [17019,9 0209 20106, 

4100 01010001, 01160 [100 1010500105 1001 (1611 0৬10, 

৯ সঃ সং 

0০1৫ ৪1210]? 0151906 017:000179 [7০0110660 1121)0, 

2১00 0210, 10) 01911 2010, 619702] 5178016.+ 

১৭৫৭ খখঃ হইতে ১৭৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারত হইতে যে ধন ইংলণ্ডে শোষিত 
ইইয়াছিল তাহার পাঁরমাণ ৩ কোট ৮০ লক্ষ পাউন্ডের কম নহে। ইহাই "পলাশ 
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শোষণ' নামে পাঁরাঁচিত। বাংলার লোকের পক্ষে এই ব্যয়ের বোঝা যে অত্যন্ত দুর্বহ 
ও কষ্টকর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। টাকার শান্ত বর্তমানের চেয়ে তখন পাঁচ 
গুণ ছিল, সেই জন্য এখনকার চেয়ে সে যুগে এ শোষণের ফলে দুঃখ ও দুর্দশা 
আরও বেশী হইবার কথা 108) 

১৭৬৬ খহশম্টাব্দে লর্ভ ক্লাইভ পার্লামেন্টারী কমিটির সম্মূখে তাঁহার সাক্ষ্যে 
বলেন 

“মৃর্শিদাবাদ শহর লন্ডন শহরের মতই বিশাল, জনবহুল ও এশ্বর্যশালা। 
প্রভেদ এই যে, প্রথমোস্ত শহরে এমন সব প্রভূত এমবর্যশালা ব্যান্ত আছেন, যাঁহাদের 
সঙ্গে লন্ডনের কোন ধনণ ব্যান্তুর তুলনা হইতে পারে না।” 

ণকন্তু ২৫ বৎসরের মধ্যেই এ মার্শদাবাদ শহরের অবস্থা গিজভুন্ত কাঁপখবধ 
হইয়াছল। “পলাশী শোষণের, ফলে উহার সর্বত্র ধৰংসের চিহু পাঁরস্ফুট হইয়া 
'উঠিয়াছল। 

গডন ইনূজে তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ স্পম্টবাদতার সঙ্গে বলিয়াছেন £_ 

“বাংলাদেশের ধনল্ণ্ঠনের ফলেই প্রথম প্রেরণা আঁসল। ক্লাইভের পলাশী 
বিজয়ের পর ৩০ বংসর ধাঁরয়া বাংলা হইতে ইংলশ্ডে এ*্বর্যের ম্লোত বাহয়া 
আসিয়াছিল। অসদুপায়ে লব্ধ এই অর্থ ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য গঠনে শাস্তি 
যোগাইয়াছিল। ১৮৭০ খ্যান্টাব্দের পরে ফ্রান্সের নিকট হইতে লুশ্ঠিত 'পাঁচ 
মালয়ার্ড অর্থ জার্মানীর শিল্প-বাণিজ্য গঠনে এইভাবেই সহায়তা কারয়াছিল।”৮_- 
(00151701017 17295999, 0১. 91. 

১৮৮৬ সালে উত্তর ব্রহ্ম বিজয়ের ফলও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। ২০ বংসর 
পর্যন্ত এই দেশ তাহার শাসন-ব্যয় যোগাইতে পাঁরিত না এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে 
সেজন্য অর্থ সংগ্রহ কারতে হইত। কিন্তু উত্তর রক্গাবজয়ের পূর্বেও দক্ষিণ বা নিম্ন 
ব্রহ্ধও তাহার শাসন-ব্যয় যোগাইতে পারিত না। গোখেল বলেন যে, প্রায় ৪০ বংসর 
ধাঁরয়া বরহ্মদেশ ভারতের শ্বেতহস্তঈস্বরূপ ছিল এবং “ইহার ফলে বর্তমানে (২৭শে 
মার্চ ১৯১১) ভারতের নিকট ব্লহ্গদেশের খণ প্রায় ৬২ কোটি টাকা ।” কিন্তু এই 
বিপুল অর্থের প্রধান অংশই বাংলাকে বহন কারতে হইয়াছিল। ইহার কারণ কেবল 
লবণের উপর শুজ্কবৃদ্ধি নয়, ভারত গবর্নমেন্টের রাজকোষে বাংলাই সবচেয়ে বেশশ 
টাকা দেয়। এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, বন্দ বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, ল্যাগকা- 
শায়ারের বস্ত্রজাত বিক্য়ের বাজার তোর করা এবং ব্লন্ষের এ*্বযশালণ বনভূমি, রত্ব- 
খাঁন ও তৈলের খাঁন। এই সমস্ত দিকে শোষণকার্য প্রবল উৎসাহে চাঁলতেছে। এই- 
রূপে ভারতের দারিদ্র প্রজারা ব্ক্মাবজয় এবং তাহার শাসন-ব্যয় নির্বাহের জন্য অথ 
যোগাইয়াছে, আর ব্রিটিশ ধনী ও ব্যবসায়ীরা উহার ফলে এম্বর্ধশালী হইয়াছে । 
কিছাদন হইল, 'ব্রাটশ শোষণকারাঁরা ব্রহ্মকে ভারত হইতে পৃথক কারবার জন্য 

(9) 910108-15000010010 81010815, 
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এফ আন্দোলন স্ঁ্ট কাঁরয়াছে। কতকগ্াল 'নর্বোধ অদূরদর্শী ব্রক্ষবাসী গোটা- 
কয়েক সরকারী চাকারর প্রলোভনে তাহাদের আন্দোলনে যোগ 'দয়াছে।* 

(৩) মেষ্উটনণ ব্যবস্থার কল্যাণে বাংলার ধন শোষণ 

মেস্টন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ তাহার রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ হইতেই বাত 
হইতেছে, মান্র এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব জাতগঠনমূলক কার্যের জন্য অবাঁশষ্ট 
থাঁকতেছে। এই ব্যবস্থায়, বাংলাদেশের রাজস্বের প্রধান প্রধান দফাগ্দাল- বাণিজ্য- 
শুল্ক, আয়কর, রেলওয়ে প্রভৃতি-তাহার হাতছাড়া হইয়াছে । বাণিজ্যশুজ্কের আয় 
১৯২১-২২ সালে ৩৪ কোটি টাকা ছিল, ১৯২৯--৩০ সালে উহার পাঁরমাণ 
দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫০ কোটি টাকায়। আর রাজস্বের যে সমস্ত দফা সবাপেক্ষা 
অসন্তোষজনক এবং যাহাতে আয় বাঁড়বারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই, সেইগুলিই 
মন্লীদের অধীনস্থ তথাকাঁথত 'হস্তান্তরিত' বিভাগগুলির জন্য রাখা হইয়াছে । 
ইহার ফলে দেশে মাদক ব্যবহার এবং মামলামোকদ্দমা বাঁদ্ধির সাঁহত সংসষ্ট 
আবগারী শুজ্ক ও কোর্ট কি প্রভাতির দরুন 'নন্দা ও গ্লান দেশীয় মন্তীদেরই 
বহন কারতে হইতেছে। 

ইতিপূর্বে দেখাইয়াছ যে, পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতেই, বাংলা ভারতের 
কামধেন্স্বরূপ ছিল এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয়ের জন্য সামারক ব্যয় 
যোগাইয়া আঁসয়াছে। নূতন শাসনসংস্কারের আমলে, মেম্টনী ব্যবস্থার ফলে 
বাংলারই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষাত হইয়াছে এবং ইহার অর্থ নির্মমভাবে শোষণ করা 
হইতেছে । আম আরও দেখাইয়াঁছ যে, বাংলার আর্থক দারিন্য পলাশশর যুদ্ধের 
সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে । মেষ্টনী ব্যবস্থা, অবস্থা আরও শোচনীয় কাঁরয়াছে 
সা । 

বাংলার ভূতপূর্ব লেঃ গবর্নর স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকোঁঞ্জ ১৮৯৬ সালে 
ইাম্পারয়াল বাজেট আলোচনার সময় বলেন,_“এই প্রদেশর্পী মেষকে মাটিতে 
ফেলিয়া তাহার লোমগ্ণীল 'নর্মূল কাঁরয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত 
পুনরায় রোমোদ্গম না হয়, ততক্ষণ সে শীতে থরথর করিয়া কাঁপতে থাকে ।” 
(অবশ্য, রোমোদ্গম হইলেই পুনরায় উহা কাটিয়া লওয়া হয়।) 

টিউন উনিডিসাজওা গ্ন্ননিটরির নন 
কাঁরয়া আসতেছে । 

বাংলা ভারতের প্রধান পাচা প্রচ্গশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা এশ্বর্যশালী ও জন- 
বহুল, অথচ এই প্রদেশকেই সর্বাপেক্ষা কম টাকা দেওয়া হইতেছে । ফলে তাহার 
জাতিগঠনমূলক বিভাগগ্ি সর্বদা অভাবগ্রস্ত। দম্টান্তস্বর্প শিক্ষার কথাই ধরা 

* এই পুস্তক যখন (১৯৩৭) ছাপা হইতেছে, তাহার প্বেহি ব্রহ্ম-বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। : 
৮৬ 
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যাক। ১৯২৪--২৫ সালের সরকারী রিপোর্টের হিসাব হইতে 'বাভন্ন প্রদেশে 

শিক্ষার বায় নিম্নে দেওয়া হইল £-- 

প্রদেশ সরকারা সাহায্য ছান্রবেতন 
মাদ্রাজ ১,৭১,৩৮,৫৪৮ ৮৪,১৩২,৯৯১১ 

বোম্বাই ১,৮৪,৪৭,১৬৫ ৬০,১৩,৯৬৯ 

বাংলা ১,৩৩,৮২,৯৬২ ১,৪৬,৩৬,১২৬ 

যুত্তপ্রদেশ ১,৭২,২৮,৪৯০ ৪২,১৪,৩৫৪ 

পঞ্জাব ১,১৮,৩৪,৩৬৪ €২,৮৭,৪৪৪ 

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকংসা ঠবভাগ, শিল্প ও কাঁষ, এই পাঁচটি 'জাতি-গঠনমূলক' 
শবভাগ্ের হিসাব কারয়া আমরা 'নম্নাঁলাখত তথ্যে উপনীত হইয়াছি। ইহা হইতে 
বাংলার আর্থক দুর্দশা সহজেই উপলাব্ধ করা যাইবে। 

১৯১২৮--২৯ 

জাতি-গঠনমূলক কার্ঘের জন্য বাংলার জন প্রাতি ব্যয় 

প্রদেশ মোট ব্যয় জন প্রাতি ব্যয় 
মাদ্রাজ ৪-২৫ কোটি টাকা ১.০০ টাকা 
বোম্বাই ৩.০৭ ১ ১:৫৯ ১ 
বাংলা ২:৭৩ ০0:৫৮ ১, 

যুক্তপ্রদেশ ২৯৮ র্ 0:৫৮ » 
পঞ্জাব ২.৯০ , ১.৪০ ,, 
বিহার-ডীড়ষ্যা ১:৪৭ ী ০-৪২ ১ 
মধ্যপ্রদেশ ১.০৮' রর ০.৭৭ ১, 
আসাম ০-৫৮ ঢা ০.৭৬ ১, 

মোটামুটি বলা যায়, পঞ্জাব ও বোম্বাই বাংলার চেয়ে জন প্রাত শতকরা ১৬৬ 
ও ১৩৩ টাকা ব্যয় করে, মাদ্রাজ শতকরা ৬৬ টাকা এবং আসাম শতকরা ২৫ টাকা 
বাংলার চেয়ে বেশী ব্যয় করে। একমান্র বিহার ও উঁড়িষ্যা প্রদেশ জাঁতি-গঠনমূলক 
কার্ষে জন প্রাতি বাংলার চেয়ে কম ব্যয় করে ।৫৫) 

ইহা অকট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মেস্টনী ব্যবস্থা আইন দ্বারা সমার্থত 
লুশ্ঠন মাত্র এবং ঘোর আঁবচারমূলক। সমস্ত পাট রপ্তানী শুল্কের টাকা বাংলার 

(&) পূর্বে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, শিক্ষাব্যাপারে গবর্ন- 
মেস্টের নিকট হইতে বাংলা পঞ্জাবের চেয়ে সামান্য পিছু বেশ সাহাধ্য' পায়, যাঁদও পঞ্জাবের 
লোকসংখ্যা বাংলার অর্ধেক। অন্যান্য তিনটি প্রধান প্রদেশ হইতে বাংলা কম সাহায্য পাইয়া 
ক জা রর সারের ডের রে ভাতা হার হই বোবা রানে! 

ও লক্ষ্য 
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পাওয়া উচিত। শ্ীফৃত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মতে, ১৯২৭ সালের ৩১শে "মার্চ 
পর্য্ত ভারত গবনমেন্ট এই শুল্ক বাবত মোট ৩৪ কোটি টাকা হস্তগত কাঁরয়াছেন ; 
আর বাংলার জাতি-গঠনমৃূলক বিভাগগ্ঁলি শোচনীয় অভাব সহ্য কারতেছে। 

বাংলার আর্ক অবস্থার মূলে আর একটি গলদ রাঁহয়াছে ; অন্যান্য অনেক 
প্রদেশে সেচ বিভাগের উন্লাতির জন্য যথেষ্ট মূলধন ন্যস্ত করা এবং তাহা হইতে 
প্রচুর আয়ও হইতেছে; 'কন্তু বাংলাদেশে এই বাবত 'াবশেষ কোন.আয় হয় না। 
অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার সেচবিভাগের আয় কিরৃপ, তাহা িনম্নের তাঁলকা 
হইতে বুঝা যাইবে ৪ 

১৯২৮-_-২৯ 

প্রদেশ আয় সেচ-ীবভাগের জন্য খণের সুদ 
মাদ্রাজ ১.৮৩ কোট টাকা ০-৫৩ 
বোম্বাই ০-৬৫ 0 0.৫ 
বাংলা ০০১ রঃ ০.১৮ 
যুক্তপ্রদেশ ০-৮৪ রঃ ০.৮৮ 
পঞ্জাব ৩.৭৪ রঃ ১.২০ 

বিহার-উাঁড়িষ্যা ০.২০ রঃ ০২০ 

বাংলার প্রাতি এই আর্ক আঁবচারের মূল কারণ মাদ্রাজ গবনমেন্টের সদস্য মিঃ 
ফরবেস িলক্জভাবে স্বীকার কাঁরয়াছেন। ১৮৬১ সালে তান ভারতশয় ব্যবস্থা 

পাঁরষদে নিম্নলাখত মন্তব্য করেন £ 

“বাংলার লেঃ গবর্নর মিঃ গ্র্যাণ্ট বাঁলিয়াছেন, জনাহতকর কার্যের জন্য বাংলাকে 
উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হয় না। কিন্তু তান একটি কথা বিবেচনা করেন নাই। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার ফলে গবনমেন্ট এ প্রদেশের জন্য অর্থ ব্যয় কারবার জন্য 
উৎসাহ বোধ করেন না, কেননা তাহাতে তাঁহাদের কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। 
অবশ্য, যে পরোক্ষলাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার জন্যও অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে। 
কিন্তু যেসব প্রদেশে অর্থ ব্যয় করিলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই প্রকারেই লাভের 
সম্ভাবনা আছে, গবর্নমেন্ট যদ কেবল সেই সব প্রদেশের জন্যই অর্থ ব্যয় করেন, তবে 
বিস্মিত হইবার কারণ নাই ।” জে. এন. গৃপ্ত কর্তক 110900121  110]05005 09 

3০788] নামক গ্রল্থে উদ্ধৃত। 

আভ্যন্তরীণ উন্নাতসাধনের জন্য যথেন্ট অর্থসম্পদ থাকিলেও, বাংলাকে অর্থ- 
কষ্ট সহ্য কাঁরতে হইতেছে। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেবলমান্র পাট শুল্কে 
আয়ই বোর্ষক প্রায় ৪ই কোটি টাকা) বাংলাকে আর্থিক ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে 
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পারত। নিম্নের তাঁলকা হইতে ব্দঝা যাইবে, বাংলা ইম্পিরিয়াল গবর্নমেণ্টের 
ভাণ্ডারে সর্বাপেক্ষা বেশ টাকা দিতেছে £_ 

প্রদেশ শতকরা কত ভাগ রাজস্ব দিতেছে 
১৪১২৯ _ ২৯ ১০৯২৬--*৬ 

বাংলা ৩৬:০ ৪8&:0 

যুক্তপ্রদেশ ৬.০ ১.৬ 
মাদ্ুজ ১২৩ ৯৬ 

বিহার-উীঁড়ফ্যা ০.৭ ০-৭ 

পঞ্জাব ৪:0০ ৯: 

বোম্বাই ৩১.০ ৪০-০ 
মধ্যপ্রদেশ ১:৫ ১:-০ 

আসাম ০0:৫ ০-৬ 

মোট-১০০-০ ১০০-০ 

(জে. এন. গৃষ্তের গ্রল্থ হইতে) 

এইর্পে দেখা যাইতেছে যে, ভারত সাম্রাজ্যের প্রাতিজ্ঠা, বিস্তার ও রক্ষাকা্য, 
বাংলার ভাণ্ডার হইতে ক্রমাগত অর্থ শোষণ করিয়াই সাধিত হইয়াছে । টিপু 
সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ, মারাঠা ও শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে এই বাংলারই রক্ত 
শোষণ করা হইয়াছে এবং ইহার ন্যায়সঙ্গত অভাব-আঁভযোগ উপেক্ষা করা হইয়াছে ; 
এবং মেজ্টনী ব্যবস্থায় এই রন্ত-শোষণকার্য এখনও পরমোৎসাহে চাঁলতেছে।(৬) 

সাম্রাজ্যবাদর্পী মোলক দেবতার নিকট বাংলাকে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত 
পরব রয় নীতি” অনুসারে বাল প্রদান করা হইয়াছে। 

“কেনঃ যেহেতু সেই প্রাচীন নিয়মই তাহাদের পক্ষে এক মান্র নীত--যাহাদের 
ক্ষমতা আছে তাহারা কাঁড়য়া লইবে, এবং যাহারা পারে আত্মরক্ষা করিবে ।” 

(৬) য্যস্তরাস্ট্র অর্থ কাঁমাঁটর সিদ্ধান্ত (সদ্য প্রকাশিত, জুন, ১৯৩২) হইতে দেখা যাইতেছে 
বাংলা সেন্ট্রাল গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে আগামী শাসন-সংস্কারেও বিশেষ কোন সাহায্যের আশা 
করিতে পারে না। বাংলার অবস্থা যথা পূর্বং রাহিয়াছে। 



_ সম্তবিংশ পরিচ্ছেদ 

বাংলা ভারতের কামধেন; (পর্বানুবৃত্ি ) | 

বাঙালীদের অক্ষমতা এবং অবাঙালী কর্তৃক বাংলার আর্থিক বিজয় 

(১) ব্যর্থতার কারণ- অক্ষমতা 

ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য লাভ কারতে হইলে, যে দুইটি প্রধান গুণের প্রয়োজন, 
তাহা বাঙালীর চাঁরত্রে নাই ; সে দুইটি গুণ ব্যবসায়ব্াদ্ধ এবং নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় 
অনুরাগ । বাঙালী ভাবুক ও আদর্শবাদী, সেই তুলনায় বাস্তববাদী নয়,_এই কারণে 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে সে পশ্চাৎপদ। ১৭৫৩ সালে ঢাকার বস্ন-ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে 
টেলর যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানতে পারা যায়। 
আঁলবর্দীর শাসনকালে বাঙালী ছাড়া আর যেসব জাতির লোক বাংলাদেশে বাণিজ্য 
কাঁরত, এই বিবরণ হইতে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। যথা, 
-€১) তুরানগণ (অক্সাস্ নদর পরপারে তুরান দেশ হইতে আগত বাঁণকগণ) ; 
(২) পাঠানগণ_ ইহারা প্রধানতঃ উত্তর ভারতে বাঁণজ্য কারত ; 6৩) আর্মানীগণ-__ 
ইহারা বসোরা, মোচা এবং জেজ্ডায় বাণিজ্য কাঁরত ; (৪) মোগলগণ- ইহারা অংশতঃ 
ভারতে এবং অংশতঃ বসোরা, মোচা ও জেজ্ডায় বাঁণজ্য কারত ; ৫৫) 'হন্দুগণ-_ 

ভারতে বাণজ্য করিত; (ডি) ইংরাজ কোম্পানি ; (৭) ফরাসী কোম্পান ; 
(৮) ওলন্দাজ কোম্পানি ।6১) বলা বাহ্নল্য, ইউরোপীয় কোম্পানিগ্দাল ইউরোপে 
এবং পাঁথবীর অন্যান্য স্থানে পণ্য রপ্তাঁন কারত! আর্মানীগণ সমদদ্র-বাণিজ্যে 
প্রধান অংশ গ্রহণ কারত। িরাজদ্দৌলার পতনের পর মীর জাফরের সঙ্গে 
ইংরাজদের যে সন্ধি হয়, তাহাতে একটা শর্ত ছিল “কাঁলকাতার আনম্ট হওয়াতে 
যাহাদের ক্ষাতি হইয়াছে তাহাদের ক্ষাতপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শর্তে 
ক্ষীতগ্রস্ত ইংরাজদের &০ লক্ষ টাকা এবং আর্মানীদের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া 
হইয়াছল।(২) ১৬শ শতাব্দীতে সমুদ্র-বাণিজ্যের পারমাণ সামান্য ছিল না। কেননা 
তৎসামায়ক বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, ১৫৭৭ খ্7ীজ্টাব্দে মালদহের সেখ 'ভিক তন 

(১) ও. 00. 810109-135070010010 /৯10109 8. 

৫২) 91০৮2165 [15601 01 35089]. (১৮১৩) পারশিম্ট। 

“আর্মানরা আত প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য কারত। 'তাহারা তাহাদের 
দুরবতশ তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য দেশ হইতে বাণিজ্যের লোভেই ভারতে আঁসয়াছিল। ভারত হইতে 
তাহারা মসলা, মসালন এবং মূল্যবান রত্বাদ লইয়া ইউরোপে বাণিজ্য কারত। ইউরোপখয় 
বাঁণক, ভ্রমণকারখ এবং ভাগ্যান্বেষীদের আগমনের পূর্ব হইতেই আর্মানপরা ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ 
স্থাপন কাঁরয়াছিল।”-_[1101019 17151017981] [২০০০109 (00271015910 5 ৬০], 111, 0. 198. 
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হাজার মালদহণী কাপড় পারস্য উপসাগর দিয়া রাশিয়াতে পাঠাইয়াছলেন। 
হোঁস্টংসের সময়ে বাংলার বাহর্বািজ্য প্রায় সমস্ত ইউরোপায়দের হাতে ছিল।(৩) 

ঢাকার বস্ত্ব্যবসায়ের উপরোক্ত 'ববরণের পণ্চম দফায় 'লাখত হইয়াছে ষে, 
হিন্দুরা স্বদেশের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ কারত। কিন্তু মোট ২৮ই লক্ষ টাকা মূল্যের 
বস্ত্র মধ্যে, তাহারা মাত্র ২ লক্ষ টাকার বস্ত্র লইয়া কারবার কারত। অর্থাৎ চোদ্দ 
ভাগের এক ভাগেরও কম বাণিজ্য হিন্দুদের ভাগে পাঁড়ত। এই হিন্দঃরাও আবার 
বাংলার লোক ছিল না। 

সকলেই জানেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্যাঙ্কের কারবার ঘাঁনম্ঠরূপে সংস্ম্ট। 
ইউরোপ মধ্যযুগে, বিশেষতঃ ১৫&শ, ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীতে, ভিনিস, আম- 
স্টার্ডম, হামবার্গ, লণ্ডন প্রভাতি শহরে_ যেখানেই সমদদ্র-বাণজ্যের প্রসার ছিল, 
সেখানেই পরয়াল্টো' বা একশ্চেঞ্জ ব্যাঙ্ক থাঁকত এবং ব্যবসায়ীরা এঁ সব স্থলে ভিড় 
জমাইত। 

বাঙালারা ব্যবসায়ে উদাসীন ছিল বাঁলয়া উত্তর ভারতের লোকেরা তাহার সুযোগ 
গ্রহণ কাঁরয়া বাংলার সমস্ত ব্যাঙ্কের কারবার হস্তগত করিয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীর 
শেষভাগে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানীগণ মুর্শদাবাদের নিকটে ব্যাঁঙ্কং এজোন্সি- 
সমৃহ স্থাপন কারয়াঁছল। 

যথা“ ইউরোপীয় প্রথায় ব্যাঙ্কের কাজ ভারতে আধ্ীনক কালে প্রচাঁলত 
হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা আসবার বহ পূর্বে সুপারচালত স্বদেশী ব্যাঙ্কসমূহ 
1িল। প্রত্যেক রাজদরবারেই রাজ ব্যাঙ্কার বা শেঠী থাকত, অনেক সময় ইহাদের 
মন্ত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হইত ।”৮-(৪) 

অন্যন্র--“এই সব হন্দুদের আর্ক ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব-প্রাতিপাত্ত ছল, 
কেননা, এই প্রদেশের বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বড় বড় বাঁণকদের হাতে ছিল এবং 
তাহাদের মধ্যে অনেকে ডউীমচাঁদ ও জগৎ শেঠদের ন্যায় উত্তর ভারত হইতে আগত। 
কোজা ওয়াঁজদ ও আগা ম্যানুয়েলের ন্যায় অল্পসংখ্যক আর্মানীরাও ছিল |”) 
_- 9. 0. 711] 21705722117 1756--1757, 0০7. 1, 17170. 

সম্রাট ফরুকাঁসয়ারের সময়ে জগৎ শেঠেরা সাফল্য ও এশ্বর্যের উচ্চ শিখরে 
উঠিয়াছিলেন। মানিকচাঁদ নামক একজন জৈন বাঁণক এই বংশের প্রাতম্ঠাতা। 
মানিকচাঁদের ১৭৩২ সালে মৃত্যু হয়, িন্তু মৃত্যুর পূর্বে তান তাঁহার কারবারের 
ভার ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। ১৭১৩ সালে মুর্শদকুলি খাঁ 

(৩) “সমূদ্র-বাণিজ্যের দুইটি বিভাগ ব্যতীত অন্য সমস্ত বিভাগে ইউরোপীয়েরা বাঙাল+- 
গদগকে স্থানচ্যুত করিয়াছিল। এই দুইটি বিভাগ মালদ্বীপ ও আসাম। ইহার কারণ, মাল- 
দ্বীপের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর এবং আসামে ব্রাঙ্গণ-প্রাধান্য খুব বেশী ছিল।” 4৯. 2২৪02] £ 4 
চ১1)11950101)102]1 2170 ৮0111102] 77151017501 1176 59161617710 2190 71800 01 006 18101005809 
10 0116 7850 210 ৬536 17019, ৬০91. 1, 19. 144 (20-1.0776. 1783), 

68) 81010971112 712670060% 7007/75750 €5 1700. 

৫৫) কোজা ওয়াঁজদ আর্মানী ছিলেন না। এ বইয়েরই ৩০৪ পৃষ্ঠায় 'লাখত আছে-_ 
“নবাব মূর বাণক মেসলমান) কোজা ওয়াঁজদকে তাঁহার এজেন্ট 'নিযুন্ত কাঁরয়াছিলেন।» 
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বাংলার শাসক নিযুন্ত হইলে ফতেচাঁদ সরকার ব্যাঙ্কার 'নযুস্ত হন। তাঁহাকে 
“জগংশেঠ”. এই উপাধি দেওয়া হয়। ১৭৪৪ খ্7ীল্টাব্দে ফতেচাঁদ তাঁহার পোব্রদ্বয় 
শে মহাতাপ রায় ও মহারাজা স্বরূপচাঁদের হস্তে কারবারের ভার অর্পণ কাঁরয়া 
পরলোক গমন করেন। এই দুই জন শেঠকে বাংলার রাষ্ট্র-বিশলবের হীতহাসের 
সঙ্গে আমরা ঘাঁনম্ঠভাবে সংসৃন্ট দৌখতে পাই। ইংরাজ লাখত ইতিহাসে 
ফতেচাঁদের দুই পোন্রের নাম পৃথকভাবে ডীল্লাখত হয় নাই, তাঁহাদের উভয়কে 
“জগৎ শেঠ” অথবা “শেঠ” মাত্র এই নামে আভীহত করা হইয়াছে । ম্বার্শদাবাদে এই 
জগৎ শেঠের গাঁদর প্রভাব অসামান্য ছিল। 

“জগৎ শেঠ এক হিসাবে বাংলার নবাবের ব্যাঙ্কার, রাজস্বের প্রায় দুই- 
তৃতনয়াংশ তাঁহার ভাণ্ডারে প্রেরিত হয় এবং গবর্মেন্ট প্রয়োজনমত জগৎ শেঠের 
উপরে চেক দেন,যেমনভাবে বাঁণকেরা ব্যাঙ্কের উপরে চেক দেন। আম যতদ্র 
জান, শেঠেরা এই ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা উপাজন করেন।” 

মহাতাপচাঁদের আমলে জগং শেঠের গাঁদ এশ*বর্যের চরম শিখরে উঠে । নবাব 
আলবদর খাঁ জগৎ শেঠকে প্রভূত সম্মান কাঁরতেন এবং ১৭৪৯ খন্ীম্টাব্দে নবাবের 
সৈন্যদল যখন ইংরাজ বাঁণক ও আর্মানী বাঁণকদের মধ্যে বিবাদের ফলে কাঁসমবাজারে 
ইংরাজদের কুঠি ঘেরাও করে, সেই সময়ে ইংরাজরা জগৎ শেঠদের মারফং ১২ লক্ষ 
টাকা দিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট করে। ইউরোপায়দের পাঁরচালিত ব্যাঙ্ক তখনও এদেশে 
স্থাপিত হয় নাই এবং ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বাঁণকেরা শেঠদের নিকট হইতে 
টাকা ধার কারতেন। “তাঁহাদের (শেঠদের) এমন বিপুল এ*বর্ধ ছিল যে, হিন্দুস্থান 
ও দাঁক্ষণাত্যে তাঁহাদের মত ব্যাঙ্কার আর কখনও দেখা যায় নাই এবং তাঁহাদের 
সঙ্গে তুলনা হইতে পারে, সমগ্র ভারতে এমন কোন বাঁণক বা ব্যাগ্কার ছিল না। 
ইহাও নিশ্য়রূপে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের সময়ে বাংলাদেশে যে সব ব্যাগ্কার 
1ছল, তাহারা তাঁহাদেরই শাখা অথবা পাঁরবারের লোক ।”" অবশ্য, সে সময়ে আরও 
ব্যাঙকার ছিল, যাঁদও তাহারা জগং শেঠদের মত এশবর্যশালণ গছল না। কোম্পাঁনর 
শাসনের প্রথম আমলে, মফঃস্বল হইতে মুর্শিদাবাদে, পরবর্তী কালে কালকাতাতে_ 
এই সব ব্যাগ্কারদের মারফতই ভূমি-রাজস্ব প্রেরণ করা হইত। ১৭৮০ সাল হইতে 
জগৎ শেঠদের গাঁদর অবনাতি হইতে থাকে এবং ১৭৮২ সালে গোপাল দাস এবং 
হাঁরাঁকষণ দাস তাঁহাদের স্থানে গবরন্মমেন্টের ব্যাঙকার নিষ্ন্ত হন। 

এই সময়ের প্রাতপাত্তশালী ব্যাঙ্কারদের মধ্যে রামচাঁদ সা এবং গোপালচরণ সা 
ও রামাকষণ ও লক্ষনীনারায়ণের নাম শোনা যায়। আরও দেখা যায় যে, কাঁলকাতার 
প্রধান ব্যাঙ্কং ফার্ম নন্দীরাম বৈদ্যনাথের গোমস্তা রামজীরাম ১৭৮৭ সালে 
কারেন্সী কামটির সম্মুখে সক্ষ্যদিতে গিয়া বলেন যে, তাহাদের ফার্মের প্রধান 
কারবার হুণ্ডী লইয়া ছিল এবং এই হণ্ডী যোগে বিবিধ স্থান হইতে রাজস্ব 
প্রোরত হইত। ১৭৮৮ সালে শাগোপাল দাস এবং মনোহর দাস) এবং কাঁলকাতার 

(৬) বড়বাজারের 'মনোহর দাসের চক' খুব সম্ভব ইহারই নাম হইতে হইয়াছে। 
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জন্যান্য ২৪ জন কুঠিয়াল (দেশীয় ব্যাঙ্কার), মোহরের উপর বাট্রা হাস কারবার জন্য 
ধন্যবাদ জ্ঞাপক পল্র লিখেন । 15001801010 4৯017915 0 703610788]1-এর গ্রম্থকার 

এইভাবে বিষয়াট উপসংহার করিয়াছেন--“কুঠিয়ালদের নাম ও অন্যান্য লোকের 
স্বাক্ষর হইতে দেখা যায় যে, তাহারা সকলেই অবাঙালন 'ছিল। কাঁলকাতার 
বাঙালশদের তখন কোন ব্যাঙ্ক ছিল না। বাঙালী ব্যাঙ্কারেরা বোধহয় পোদ্দার 
মান্ন ছিল।” 

বাংলা দেশ ও উত্তর ভারতে দেশীয় ব্যাঙ্কের কারবার কিরূপ প্রসার লাভ 
কাঁরয়াছিল, তাহার একাট দ্টান্ত 'দতোছ। রেলওয়ে হইবার পূর্বে প্রায় ৭৫ 
বংসর পৃবে” আমার পিতামহ গয়া ও কাশীতে তীর্থ কাঁরতে যান। সে সময়ে 
গরুর গাড়ী বা নৌকাতে যাইতে হইত, এবং সঙ্গে বেশ নগদ টাকা লওয়া নিরাপদ 
ছিল না। আমার পিতামহ বড়বাজারের একাঁট ব্যাঙ্কের গাঁদতে টাকা জমা রাখেন 
এবং সেখান হইতে উত্তর ভারতের ব্যা্কসমূহের উপর তাঁহাকে হুণ্ডী দেওয়া হয়। 

পূবেই বাঁলয়াঁছ যে, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঘাঁনষ্ঠভাবে সংসৃন্ট। ১২৫ 
বংসর পূর্বে রামমোহন রায় যখন রংপুরে সেরেস্তাদার ছিলেন, তখন তান ধর্ম- 
সম্বন্ধীয় সমস্যা আলোচনার জন্য সন্ধ্যকালে সভা করিতেন। এ সব সভায় 
মাড়োয়ারী বাঁণকেরা যোগ দিত (৭) 

আসাম ব্রাটশ আঁধিকারভূন্ত হইবার পূর্বেই মাড়োয়ারীরা ব্রল্মপনন্রের উৎপান্তি- 
স্থান সাঁদয়া পযন্তি ব্যবসা-বাণিজ্য কারতোছিল। তার পর এক শতাব্দীরও বেশশ 
অতাঁত হইয়াছে এবং বর্তমানে মাড়োয়ারীরা আসামের সর্বত্র নিজেদের ব্যবসায়, 

ব্যাঙ্ক প্রভাত বিস্তার কারয়াছে। তাহারা ইউরোপীয় চা-বাগানগ্ীলতেও মূলধন 
যোগাইতেছে, যাদও আসামীদের তাহারা টাকা দেয় না।(৮) | 

দার্জীলং, কাঁলম্পং-(৯) 'সাকম ও ভুটান সামান্তে, মাড়োয়ারীরা পশম, 
মৃগনাভি, ঘি, এলাচি প্রভৃতির রপ্তাঁন ব্যবসা করে এবং লবণ; বন্ত্রজাত প্রভাতি 
আমদানি করে। এই সব ব্যবসায়ে তাহাদের কয়েক কোট টাকা খাটে, এবং এক্ষেত্রে 

(৭) “প্রাপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, রংপুরে থাকবার সময়েই রামমোহন বন্ধুবর্গদের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরতেন, পৌত্তীলকতা তাঁহাদের বিশেষ আলোচ্য 
বিষয় ছিল। রংপুর তখন জনবহুল শহর এবং একট ব্যবসাকেন্দ্র ছিল_ বহু জৈন 
মাড়োয়ারী বাঁণক এখানে থাকতেন ; এই সব মাড়োয়ারীদের মধ্যে কেহ কেহ রামমোহনের সভায় 
যোগ দতেন। মং লিওনার্ড বলেন যে, তাঁহাদের জন্য রামমোহনকে 'কল্পসূত্রঁ ও অন্যান্য জৈন- 
ধর্মের গ্রল্থ পাঁড়তে হইয়াছিল 1৮789 0152 76697 ০) 722%5 240707 782, 750%20%, (1900) 0$ 
২715৩ €(091160%. 

(৮) গেট সাহেবের “আসাম গ্রন্থে আছে,_"১৮৩৫ খ্ীষ্টাব্দে আমরা দেখিতে পাই 
অধাবসায়ী মাড়োয়ারী বাঁণকেরা আসামে তাঁহাদের ব্যবসায় 'ালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
সাঁদয়া পর্যন্ত যাইয়াও কারবার কারতেন। এই সময়ে গোয়ালপাড়া হইতে কাঁলকাতা আসতে 
২৫।৩০ 'দন লাগত এবং কাঁলকাতা হইতে গোয়ালপাড়া যাইতে ৮০ 'দনেরও বেশ লাগিত।” 

(৯) কাঁলম্পংকে তিব্বতের “অল্তর্বন্দর” বলা হয়, কেননা তিব্বতের সমস্ত আমদানি ও 
রপ্তান বাণিজ্য এই স্থানের ভিতর দিয়াই হয়। কালিম্পংএ অবশ্য কয়েকজন বাঙালশ আছেন, 
ীকল্তু অঁহারা সকলেই সরকার আফসার, কেরানখ প্রভৃাতি। 
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তাহারা অপ্রাতদ্বন্ী। বাঙালীরা এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে নিজেদের দোষে হঠিয়া 
গিয়াছে। মাড়োয়ারীরা ধীরে ধীরে প্রবেশ কারয়া আমাদের ব্যবসা-বাঁণজ্য ও পল্লীর 
আর্ক অবস্থার উপর 'কির্প প্রভাব বস্তার কাঁরয়াছে, কয়েকাঁট দজ্টান্ত 'দিলে 
তাহা পাঁরষ্কার বুঝা যাইবে। কর্মাটার ইম্ট ইশ্ডিয়া রেলওয়ে স্টেশনের সাশ্নকটে 
একাঁট হাট বা বাজার আছে। এখানকার সমস্ত আমদান ও রস্তাঁন বাণিজ্য 
মাড়োয়ারীদের হাতে। কর্মটার হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে 'কারো, নামক একটি 
স্থানে একবার আমি গিয়াছিলাম। এখানেও ২।১টি মাড়োয়ারী বাঁণক সমস্ত 
ব্যবসায় দখল কাঁরয়া বাঁসয়া আছে, দৌখলাম। নিকটবর্তী অণ্চলের দরিদ্র কষকদের 
টাকা ধার দয়াও তাহারা বেশ দু'পয়সা উপার্জন কাঁরতেছে। 

বাংলাদেশেও অবস্থা ঠিক এরুপ । উত্তরবঙ্গে বগুড়ার নিকটে তালোরাতে 
একজন মাড়োয়ারীই প্রধান চাউল ব্যবসায়ী। সে একাঁট চাউলের কল স্থাপন 
কাঁরয়াছে। টাকা লগ্নীর কারবার করিয়াও সে প্রভূত উপার্জন করে। খুলনার 
দক্ষিণাংশে কপোতাক্ষী তীরে বড়দল গ্রাম। এখানে প্রাত সপ্তাহে হাট বসে এবং 
বহুল পাঁরমাণে আমদান-রপ্তাঁনর কাজ হয়। কল্তু এখানকার সমস্ত বড় বড় 
গাঁদই মাড়োয়ারীদের। বাঁকুড়ার অন্তর্গত বফৃপুর তসরবস্ত্ের কেন্দ্র। কয়েক 
বংসর পূর্বেও বাঙালীদের হাতে কাপড়ের ব্যবসা [ছল। 'কন্তু উদ্যোগী 
মাড়োয়ারীরা এখন বাঙালীদের এই ব্যবসা হইতে বাহিন্কত কাঁরয়াছে। মুর্শিদাবাদ 
ও মালদহের রেশম কাপড়ের ব্যবসাও মাড়োয়ারী ও ভায়া ব্যবসায়দের দাদনের 
টাকায় চলিতেছে । তাহারাই প্রধানতঃ এই রেশমের বস্ত্রজাত রপ্তাঁন করে। 

বাংলা কাষিপ্রধান দেশ। কিন্তু বাংলার কৃষিজাত- চাল, পাট, তৈল-বীঁজ, ডাল 
প্রভীতির ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের হস্তগত। তাহারা চামড়ার ব্যবসাও আঁধকার কাঁরিত, 
কিন্তু ধর্মীব*বাসের বিরোধী বাঁলয়া এ কার্য তাহারা করে না। বাংলার আমদানী 
পণ্যজাত প্রধানতঃ মাড়োয়ারীদের হাতে । তাহারা- আমদানকারক বড় বড় ইউ- 
রোপাীয় সওদাগরদের “বৌনয়ান' তো বটেই, তাহা ছাড়া, এই সম্পর্কে যত কিছ 
ছোট, বড়, মধ্যবতশী" ব্যবসায়ীর কাজ তাহারাই কাঁরয়া থাকে । কালকব্মে এখন 
(১৯৩৭) মাড়োয়ারীগণ বৃহৎ চর্মশালা (€8:0167/) খুলিয়াছেন। 

অবশ্য, স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, আমদাঁন ও রপ্তানি সম্পকীয় 'মধ্যবতন' 
ব্যবসায়ের কাজে বহু বাঙালশ 'হন্দু ও মুসলমানও নিষুস্ত আছে। তবে উচ্চশ্রেণীর 
হন্দু ও মুসলমানদের এই ব্যবসায়ে কোন অংশ নাই। 'হন্দদদের মধ্যে প্রধানতঃ 
1তাঁল, সাহা, কাপাল জাতির লোকেরাই এই সব কাজ করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে 
অনেকে এখন জমিদার ও মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাদের ব্যবসা-বাদ্ধ ক্রমে 
লোপ পাইতেছে। যাঁদও তাহারা, উচ্টঠবর্ণীয় 'হন্দু বাহ্গণ, কায়স্থ, বৈদ্যদের মত 
বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে নাই; তবু অধ্যবসায়ী 
অবাঙালীদের দ্বারা পৈতৃক ব্যবসায় হইতে চ্যুত হইতেছে । মুসলমান যুবক ব্যবসায়- 
ক্ষেত্রের এই প্রাতযোগিতায় আরও পশ্চাৎপদ। মুসলমান ব্যাপারী ও আড়তদার 
আছে বটে, কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই আঁশীক্ষত নিম্নস্তরের লোক। 'হন্দদের 
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গোচর্মের ব্যবসায়ের প্রীতি একটা স্বাভাবিক ঘৃণার ভাব আছে, সতরাং এই ব্যবসায় 
মুসলমানদেরই একচেটিয়া ।(১০) “কিন্তু রপ্তানিকারক প্রায় সকলেই ইউরোপায়। 

(২) বহুমূখী কর্মতৎপরতা ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের অভাবই 
বাঙালশর ব্যর্থতার কারণ 

ব্যবসায়ে বাঙালদের অসহায় ভাব ও অক্ষমতা নিম্নালাখত কয়েকটি দজ্টান্ত 
বারা পাঁরস্ফুট হইবে। বাঁরশাল ও নোয়াখালী জেলায় সপাঁরর চাষ আছে, কিন্তু 
উৎপাদনকারীরা অলসের মত বাঁসয়া থাকে; পি 
চীনা, এবং গুজরানীদের হাতে ; তাহারা ইহাতে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে ।(১১) 

বারশালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কয়েকটি স্থানে সার যথা, বানরীপাড়া, বাটা- 
জোড়, গইলা, গাভা ইত্যাঁদ। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ভূসম্পীত্ত কিছু নাই। তাহারা 
আঁধকাংশই চাকারজীবাঁ। যাঁদ তাহাদের শান্ত ও অধ্যবসায় থাঁকত, তবে এই 
সুপারির ব্যবসায় হস্তগত কারতে পারিত এবং বৎসরে স্বীয় জেলার ১০1১৫ লক্ষ 
টাকা ঘরে রাখিতে পাঁরত। এই উপায়ে তাহাদের 'ীনজেদের গ্রামেই বেশ সুখে- 
স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাঁরিত, চাকুরির জন্য বদেশে গৃহহীন ভবঘুরের মত বেড়াইত না। 

ভারতে বাঁহর হইতেও (ঁসত্গাপূর দিয়া) বৎসরে প্রায় ২ই কোট টাকার সুপারি 
আমদাঁন হয়। যাঁদ কলেজে শীক্ষত যুবকেরা বৈজ্ঞাঁনক কাষর দ্বারা উন্নত 
প্রণালীতে সুপারির চাষ বাড়াইত, তাহা হইলে আরও কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন 
করিতে পারিত। মিঃ জ্যাক ক্ষোভের সঙ্গে বাঁলয়াছেন,_“এই জেলার আঁধবাসধদের 
ব্যবসায়ব্দ্ধি আত সামান্যই আছে ।......এই জেলার লোকদের আর্ক দুর্গাতর 
একটা প্রধান কারণ, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সদর মহকুমা প্রভৃতি স্থানে সংখ্যায় বেশ+, 
সুতরাং চাকর পাওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন এবং ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে বেকার- 

0১০) মুসলমান চামড়ার ব্যবসায়দের মধ্যেও আঁধকাংশ অবাঙালী মুসলমান। 

(১১) “রেঙ্গুন ও কালকাতায় সুপারি রপ্তাঁনর ব্যবসা সমস্তই বর্মী, চীনা এবং বোম্বাইয়ের 
দের হাতে। তাহাদের সকলেরই এজেন্ট পাতারহাটে আছে এবং তাহাদের বেতন মাসিক 

হাজার টাকা হইতে তদূধর্ব। তাহারা সপাঁরবারে বাস করে এবং রপ্তাঁনর মরসূমে স্থানটি বর্মা 
শহরের মত বোধ হয়। স্টমারঘাটের অনাতদূরে এই সব ব্যবসায়ীদের এলাকা। সেখানে শত 
শত মণ সুপার প্রত্যহ শুকনো হইতেছে এবং বস্তাবন্দী কাঁরয়া রপ্তানির জন্য প্র্তুত করা 
হইতেছে । পূর্ববঙ্গে পাটের ব্যবসায়ের ন্যায় এই সুপাঁরর ব্যবসায়ও একাঁট প্রধান ব্যবসায়, 
কেননা ইহাতে 'বংসরে প্রায় ৩০1৪০ লক্ষ টাকার কারবার হয়। কিন্তু কৃষকদের দ্ভাগ্য্রমে 
এই ব্যবসায়ের সমস্ত লাভই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের হাতেই যায় ।”-_ 1175 7390891 0০-000912615৩ 
০79] 0. 3, 122102199 1927. 

লেখক সুপার ব্যবসায়ের মূল্য কম করিয়া বাঁনয্ছছেন। জ্যাক তাঁহার “বাখরগঞ্জ” গ্রন্থে এই 
ব্যবসায়ের মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা পহসাব করিয়াছেন। 

বাঙালপদের উদাসণন্য ও অক্ষমতার প্রসঙ্গে শমূগার মেহীশ্রের) আরাধ্য লিগ্গায়েতদের 
কর্মতৎপরতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রাত আম ভদ্রাবতাঁ (শমুগার একটি তাল্ক) 
লোহার কারখানা পাঁরদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। 

আমি দৌখলাম, যাঁদও গলঙ্গায়েতরা সামাঁজক মর্যাদায় শ্রেচ্চ, তথাঁপ তাহারা শস্য চালান ও 
সুগ্গারির ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন কাঁরতেছে। 
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সমস্যা প্রবল। তাহারা এ পর্যন্ত কোন কর্মতৎপরতা দেখাইতে পারে নাই, অবস্থার 
সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন কারবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই।” 

সুপারির ব্যবসায়ের কথা বাললাম। আর একাঁট শোচনীয় দস্টান্ত 'দিতোছি। 
রংপুরের উত্তরাংশে প্রেধানতঃ নীলফামারী মহকুমায়) উৎকৃম্ট তামাক হয়। বর্মাতে 
চুরুট তৈয়ারির জন্য এই তামাকের চাহদা খুব আছে। বাংলার ফসলের 'রিপোর্ট 
(১৯২৮-২৯) হইতে দেখা যায়, সাধারণতঃ ১,৩৮,২০০ একর জামিতে তামাকের চাষ 
হয়। ১৯২৪-২৯ এই পাঁচ বৎসরের উৎপন্নের উপর মণ প্রাত গড়ে ১৬1০ দাম 
এবং প্রাতি একরে ৬ মণ উৎপন্নের পাঁরমাণ ধাঁরয়া, উৎপন্ন তামাকের মোট মূল্য ১ 
কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।(১২) কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তামাকের 
বাজার সবই বর্মী ও বোম্বাইওয়ালা খোজাদের হাতে ।0১৩) রংপুরের জমিদার ও 
উকিলেরা তাঁহাদের ছেলেদের কাঁলকাতায় কলেজে পাঁড়তে পাঠান এবং ৪1৫ বংসর 
ধাঁরয়া প্রাত ছেলের জন্য মাঁসক ৪৫1০. টাকা ব্যয় করেন। যাঁহারা কলিকাতায় 
ছেলে পাঠাইতে পারেন না, স্থানীয় কলেজে ছেলে পাঠান। এই সব যৃবকেরা লেখা- 
পড়া শেষ করিয়া যখন জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করে, তখন চারাদকে অন্ধকার দেখে । 
উপায়ান্তর না দোঁখয়া হয় তাহারা বেকার উকিল অথবা সামান্য বেতনের 1শক্ষক বা 

কেরানী হয়। আম বহুবার বাঁলয়াছ যে, এ সব জাঁমদার ও উীকলেরা যাঁদ 
বৈজ্ঞাঁনক প্রণালীতে কৃষিকার্ের উন্নাতির দিকে মনোযোগ দিতেন অথবা কাষজাত 
পণ্যের ব্যবসা কারতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ও তাঁহাদের সন্তানেরা নিজেদের জেলায় 
ও গ্রামে থাঁকয়াই লক্ষ লক্ষ টাকা উপাজন কারতে পাঁরতেন। তামাক বা পাটের 

(১১) ১৯২৮--২৯ সালে তামাকের ফসল খুব ভাল হইয়াছিল ; প্রায় ১,১০,০০০ একর 
- তামাকের চাষ হয়। প্রাতি একরে ১২২ মণ হিসাবে মোট ২৩,২৭,৫০০ মণ তামাক হয়। 
বাজারদর প্রায় ২০২ টাকা মণ ছিল। স্বাভাঁবক অবস্থার চেয়ে এই হার বেশী। সেইজন্যই 
& বংসর মোট উৎপন্ন তামাকের মূল্য প্রায় ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াঁছল, অর্থাং গত 
পাঁচ বংসরের গড় হিসাবে অন্যান্য' বদরের তুলনায় প্রায় তিন গৃণ বেশশি। পাটের ন্যায় এই 
তামাকের চাষও বাজার-চলাত দরের দ্বারা 'নয়ল্তিত হয়। 

(১৩) কলিকাতা হইতে বর্মায় যাহারা 'তামাক (কাঁচা) চালান দেয়, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন 
প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীর নাম ৪ 
মেসার্স এইচ. থাই আযাণ্ড কোং, ইনং আমড়াতলা স্ট্রীট, কাঁলকাতা। 

». এইচ. টি. এম. এইচ, তায়ুব আযন্ড কোং, ১২নং আমড়াতলা স্ট্রীট, কাঁলকাতা । 
» এইচ, ই, এন. মহম্মদ আযান্ড কোং, ১৯নং জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা । 
, এন. জে. চাঁদ, ই৩নং আমড়াতলা স্ট্রীট, কাঁলকাতা। 

॥ এ. ডি, ব্রাদাস* ১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 
“রংপুর জেলার কোতোয়ালশ থানার কাবারু গ্রামের জমিরুদ্দীন নামক এক ব্যান্তর সঙ্গে 

কাঁমাটর সাক্ষাৎ হয়। জামর্দ্দীন নিজে ১৮ বিঘা জাঁমতে তামাকের চাষ করে এবং তামাক 
ব্যবসায়ে সে একজন বড় রকমের দালাল । এই সব দালালের মারফত ব্যবসায়ঈরা তামাক পাতা 
ক্রয় করে। ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশ হ্ইতে_ প্রধানতঃ আ'কয়াব, মৌলামন ও রেগুন হইতে 
ব্যবসায়ীরা আসে । এঁ তণ্লে প্রায় ৫০০ দালাল আছে এবং জাঁমরুদ্দীন তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র 
একজন দালাল। কন্তু সে-ই বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার টাকার তামাকের কারবার করে ।- 
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আম নিজে অনুসন্ধান করিয়াও জানতে পারিয়াছ। জাঁমরুদ্দীনের মত অসংখ্য দালাল 
আছে। তাহারা সাধারণ গ্রাজুয়েটদের চেয়ে ৪ গুণ বেশ উপার্জন করে। এবং সামান্য 
লোভে বাড়ণ ছাঁড়য়া তাহাদের বিদেশে যাইতে হয় না। 



৩৪৮ আত্মচাঁরত 

যরস্ম বৎসরের মধ্যে তিন মাসের বেশী থাকে না, অবাঁশস্ট কয়েক মাস তাঁহারা 
লেখাপড়া, কাষকার্য এবং অন্যান্য কাজ কাঁরতে পারতেন । 

ইংলণ্ডের অভিজাতদের জ্যেম্ঠ পুত্রেরাই 'জ্যেন্ঠাধকার আইন" অনুসারে পৈতৃক 
সম্পাত্তর উত্তরাঁধকারী, কাঁনম্ঠ পূন্নেরা সাইরেনসেস্টার বা অন্যান্য স্থানের কীঁষ- 
কলেজে পাঁড়তে যায় এবং সেখানে কাঁষাবদ্যা ?শাঁখয়া অস্ট্রেলিয়া অথবা কানাডায় 
গিয়া ধনী কৃষক হইয়া বসে। কিন্তু আমাদের 'শাক্ষিত লোকেরা হাত-পা-চোখ 
গনজেরাই যেন বাঁধিয়া ফোঁলয়াছেন এবং বাঁধা রাস্তা ছাড়া অন্য কোন পথে চাঁলতে 
পারেন না। তাঁহাদের একথা কখনই মনে হয় না যে, ভাল সার ও বাজ প্রয়োগ 
কাঁরয়া বৈজ্ঞাঁনক প্রণালশতে কৃঁষকার্যের দ্বারা, চাষের উন্নাত ও উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন 
করা যায়। সুতরাং তাঁহারা গতানুগতিক ভাবেই চলিতে থাকেন এবং আবহমানকাল 
হইতে যেভাবে চাষ হইতেছে, তাহাই হইয়া থাকে। 

রংপুর বুড়ীহাটে একটি সরকারী তামাকের ফার্ম আছে এবং সেখানে ভাল 
জাতের তামাকের চাষ হয়__জাঁমতে যথাযোগ্য সার প্রভাতিও দেওয়া হয়। কীষ- 
বিভাগের ভূতপূর্ব সুপারিণ্টেশ্ডেন্ট রায়সাহেব যাঁমনীকুমার বিশ্বাসের তন্তাব 
উৎপন্ন বুড়ীহাট ফার্মের তামাক আতশয় প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছিল। তামাকের 
চাষ' গ্রন্থে 'তাঁন তাঁহার আভজ্ঞতা ও গবেষণা বিশদভাবে লাপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় জমদারদের ছেলেরা এই সুযোগ গ্রহণ করা 
আবশ্যক মনে করে না। সরকারাঁ তামাকের ফার্মের সুপারিপ্টেশ্ডেন্টের নিক পন্ত 
লখিয়া আম যে উত্তর পাইয়াছ, তাহাতেও এই কথা সমার্থত হয় ;_ “আম দুঃখের 
সঙ্গে আপনাকে জানাইতোছি যে_ ভদ্রলোকের ছেলেরা উন্নত প্রণালীর তামাকের চাষ 
শিখিবার জন্য আজকাল এখানে খুব কমই আসে ।” বাঙাল যুবকদের বিশ্বাঁবদ্যা- 
লয়ের উপাধির মোহে এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে, তাহাদের ঘরের কাছে যেসব 
সুযোগ সুবিধা আছে, তাহাও তাহারা গ্রহণ কাঁরতে পারে না। একথা ভাবিয়া 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

আমি দেখতেছি, প্রাত বংসর নূতন নৃতন রেলপথ খোলা হইতেছে, কিন্তু 
ঠিকাদারর কাজ সমস্তই কচ্ছ(১৪), গুজরাটী এবং পঞ্জাবীরা একচেটিয়া কাঁরয়া 
রাখিয়াছে। বাঙালী কোথায় 2 প্রাতধনি বলে- বাঙালী কোথায়?" কাব কাঁলদাস 
বাঁলয়াছেন__ 

_. রেখামাব্রমাপ ক্ষুপ্রাদা মনোর্ব্মনঃ পরম্। 
ন ব্যতঁয়ঃু প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুনোমবৃত্তয়ঃ ॥ 

অর্থাৎ প্রচালিত পথ হইতে এক চুলও এঁদক গাঁদক ব্যইতে পারে না। 

১ টুপ হত জগমল নার নাম করা যা হীন বাদে এ বালশ 
ব্রিজের ঠিকাদার লইয়াছলেন। কয়েকাট কয়লার খাঁনর কয়লা তুঁলবার ঠিকাদারও ইনি 
লইয়াছেন। শ্রীফূত রাজা এলাহাবাদের একজন বড় ব্যবসায়শ। লৈরানে ভার টিনের 
কারখানা আছে। আমাদের প্রচাল'ত ধারণা অনুসারে যে ব্যান্ত অর্ধীশাক্ষত বাললেও হয়, তিনি 
একাকণ * ভারতের 'বাভন্ন স্থানে অবাস্থত এতগনুল 'বাভন্ন রকমের ব্যবসা কির্পে পাঁরচালনা 
করেন, তাহা সাধারণ উপাধিমোহগ্রস্ত বাঙালশর নিকট দুর্বোধ্য প্রহোলকা মনে হইতে পারে। 



সপ্তাবংশ পাঁরচ্ছেদ ৩৪৯ 

(৩) বাংলার ব্যবসায়ে অবাঙালণ 

কিন্তু দুই একটা দৃজ্টান্ত 'দিয়া লাভ কিঃ মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা সমস্ত 
ব্যবসা আঁধকার কাঁরয়া আছে। কোথায় টাকা উপার্জন করা যায়, সে সম্বন্ধে তাহার 
যেন একটা স্বাভাবিক বোধশান্ত আছে। যেখানেই সে যায়, সেইখানেই খশট গাঁড়য়া 
স্থাঁয়ভাবে বসে এবং স্থানীয় তাল, সাহা প্রভৃতি জাতনয় . আবহমানকালের 
ব্যবসায়ীরা প্রাতিযোগিতায় পরাস্ত হয়। 

আম এই শোচনীয় অবস্থার অসংখ্য দম্টান্ত দিতে পাঁর। উহা হইতে অকাটা- 
রূপে প্রমাণিত হইবে, বাঙালীরা নিজেদের দি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে টানিয়া 
নামাইয়াছে। 

বাঙালনরা বাংলার ব্যবসাক্ষেত্র হইতে ক্রমে র্মে বিতাঁড়ত হইতেছে । আযালু- 
মানয়মের টিফিনের বাক্স, রান্নার পাত্র, বাটি, থালা প্রভাতি বাঙালীর গৃহে আজকাল 
খুব বেশী ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু এ সমস্তই ভাটয়ারা তোর করে। ভারতের 
সর্বন্র এই আ্যালামীনয়ম বাসনের ব্যবসা তাহাদের একচেটয়া। ইহার তোর কারবার 
প্রণালী আত সহজ। বিদেশ হইতে পাৎলা আযলমাঁনয়মের পাত যল্লযোগে পটিয়া 
'াবধ আকারে পান্র তোর হয়। এম. এস-স., 'ডগ্রীধারী বাঙালশ গ্রাজুয়েট যুবক 
আযলুমানয়মের দ্ব্গুণ মুখস্থ বাঁলতে পারে, উহাদের রাসায়ানক প্রকৃতিও তাহারা 
জানে। কিন্তু ভাটয়ারা এসব ছুই করে না, তবু এই ধাতু হইতে নানা দুব্য 
তোর কারয়া তাহারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। . 

খাঁনাশল্পেও বাঙালীদের স্থান আতি নগণ্য। এই শিল্পে ইউরোপীয়েরাই 
সর্বাগ্রগণ্য। ভারতবাসীঁদের মধ্যে মাড়োয়ারী এবং কচ্ছণরাই প্রধান। তাহারা ভূতত্ত 
ও খাঁনজতত্তের কিছু জানে না; তৎসত্তেও তাহারাই সর্বদা খাঁন ব্যবসায়ের সুযোগ 
সন্ধান করে। তাহারা অনেক খাঁনর ইজারা লইয়াছে এবং বহু কয়লা ও অভ্রখাঁনর 
তাহারা মাঁলিক। এই সব খাঁনর কাজ তাহারা নিজেরাই পাঁরচালনা করে। খাঁনাবদ্যা, 
ইঞ্জীনয়ারিং ও ভূতত্বে বিদেশী বশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চ উপাঁধধারী বাঙালী গ্রাজুয়েটরা 
এ সব ব্যবসায়ীদের অধীনে চাকার পাইলে সৌভাগ্য জ্ঞান করে। লাক্ষা শিল্পেও 
বাঙালণর স্থান নাই। মাড়োয়ারীরা ইউরোপীয়দের দ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই 
ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন কাঁরতেছে। কোদারমাতে (বিহার) অভ্রের বড় খাঁন 
আছে। অভ্রের ব্যবসায়ের প্রবর্তকদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালীর নাম পাওয়া যায় 
বটে, কিন্তু বরমানে এই ব্যবসায় ইউরোপীয় ও মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া । ১৯২৬ 
ও ১৯২৯ সালে ভারত হইতে যে অন্তর রপ্তাঁন হইয়াছে, তাহার মূল্য এক কো 
টাকারও বেশশ। (1712210714106- $. 0.১ 010৬0101757 

মোটরযানের ব্যবসা পঞ্জাবীদেরই একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা 
বৈদুযুতিক 'মস্ত্রীর কাজও ভাল করে। গ্লাম্বং ব্যবসায়ে শ্রমীশল্পের কাজ উীঁড়য়ারাই 
করে। কাঁলকাতার জুতানির্মাতারা চীনা কিংবা হিন্দুস্থানী চর্মকার। কাঁলকাতায় 
এবং মফঃস্বল শহরে, চাকর, রাঁধুনী বামুন প্রভাতি 'হন্দুস্থানী অথবা উড়িগ্না। 



৩৫০ আত্মচারত 

সমস্ত মজুর, রেলওয়ে কুলি এবং হুগলী ও অন্যান্য নদীতে নৌকার মাঝ, বিহারী 
কিংবা 'হন্দুস্থানী। ঢাকা, কাঁলকাতা এবং অন্যান্য শহরের নাঁপতেরা প্রধানতঃ 
অ-বাঙালী। কলিকাতায় রাজমিস্ত্'র কাজও অ-বাঙালীরা আঁধকার কারতেছে। 
কালকাতায় একজনও গাড়োয়ান বা কুল বাঙাল নয়। 

বাংলার শ্রমাশল্প সম্বন্ধীয় সরকারী রিপোর্টে ১৯০৬) দেখা যায় যে, ২০ 
কংসর পূর্বে পাটের কলে সব বাঙালী মজ্যর ছিল, কিন্তু ১৯০৬ সালে তাহাদের 
দুই-তৃতীয়াংশ অ-বাঙালন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালী মজুরের সংখ্যা ক্রমেই 
কমিতেছে এবং বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৩ জনের বেশী নহে। অর্ধ 
শতাব্দী পূর্বেও রাঁধুনী, মন্টাল্লাবকেতা, নাঁপত ও মাঁঝ সবই বাঙালণ 1ছল। 

কালকাতা শহরে এখন মিষ্টান্নাবক্রেতা, হালুইকর ও মাঁদর দোকান প্রভৃতি 
মাড়োয়ারী ও হিন্দ্স্থানীরা চালাইয়া থাকে। 'শয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ পযন্ত, 
ওঁদকে উত্তরবঙ্গে সান্তাহার, পার্বতীপুর এবং জলপাইগ্াঁড় প্রভাতি পর্যন্ত, ই. বি, 
রেলওয়ের শাখা বাঙালী অধ্যাষত স্থানের মধ্য দিয়াই গিয়াছে। কিন্তু স্টেশনে 
'মিষ্টান্নাবক্রেতা ও খাবার দোকানওয়ালারা গুজরাটী এবং পার্শী। বস্তৃতঃ যেসব 
কাজে গঠনশীন্তর বা তদারাক কারবার প্রয়োজন আছে, তাহা বাঙালীর ধাতে যেন 

সহ্য হয় না। ২২০85 | 
আমার বাল্যকালে, কাঁলকাতার গোয়ালারা সব বাঙালী ছিল । কিন্তু এখন আর 

এ ব্যবসায়ে বাঙালট দেখা যায় না। হিন্দ্স্থানী গোয়ালারা বাঙালীদের এ ব্যবসায় 
হইতে 'বতাঁড়ত কাঁরয়াছে। হিন্দুস্থানী গোয়ালারা ভাল জাতের গরু ও মাহষ 
রাখে, তাহাদের পুম্টিকর ভাল খাদ্য খাওয়ায়। সৃতরাং বাঙালী গোয়ালাদের গরুর 
চেয়ে তাহাদের গরু বেশী দুধ দেয়। কেবল. কাঁলকাতা নয়, মফঃস্বল শহরেও 
বাঙালী ধোপা নাপিত বিরল হইয়া পাঁড়তেছে এবং িন্দুস্থানীরা তাহাদের স্থান 
আঁধকার করিতেছে । 

বাঙালীরা কেন এই শ্রমশিজ্পী চাকর ও মজুরের কাজ হইতে 'বতাঁড়ত 
হইতেছে, তাহার নানা কারণ দেখানো হয়, তাহার মধ্যে একাট ম্যালোরয়ার জন্য 
বাঙালীজাতির জাবনী-শান্তর ক্ষয়। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে, বর্ধমান, 
হুগলী ও দনাজপুর জেলার কোন কোন অংশে, সাঁওতালেরা স্থায়িভাবে বসবাস 
কাঁরয়াছে এবং চাষের কাজ বহুল পাঁরমাণে তাহাদের দ্বারাই করা হইয়া থাকে। এই 
যুক্তির মধ্যে কিছ সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্যকার কারণ বা সন্তোষজনক, 
কারণ নয়। বর্ধমান, প্রোসডেন্সি এবং রাজসাহনী বিভাগের পক্ষে ম্যালোরয়ার য্ন্তি 
কয়ৎপাঁরমাণে খাটে, কিন্তু ঢাকা ও টট্টগ্রাম বভাগ এখনও ম্যালোরয়ার আক্রমণ 
হইতে অনেকাংশে মুস্ত। িল্তু এই সব স্থানেও অবাঙালণদের প্রাধান্য যথেম্ট। 
বাংলার ব-দ্বীপ অণ্চলে এত বেশী বিহারী শ্রমিকেরা কর্পে আসিল? পূর্ব 
বঙ্গের খেয়াঘাটগীলও এই বিহারীদের দ্বারা চালিত হয়। | 

, খুলনা, বাগেরহাট এবং তৎসংলগ্ন ফরিদপুর জেলায় বড় বড় খেয়াঘাটগালি 
নিলামে সর্বোচ্চ ডাকে ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানশয় বাঙালীরা এই সব 



সপ্তাঁবংশ পারচ্ছেদ ৩৫১ 

খেয়াঘাট চালাইতে পারে না। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীহট্র ও ময়মনাঁসংহ 
জেলার সমস্ত খেয়াঘাটের ইজারাদার 'হন্দুস্থানী ছন্রপৎ সং, এই সব খেয়াঘাট 
জেলা বোর্ড হইতে নিলামে ইজারা দেওয়া হয় এবং জেলা বোর্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে 
বাঙালদেরই পাঁরচালিত। কন্তু কোন বাঙাল যাঁদ খেয়াঘাটের ইজারা নেয়, তাহা 
হইলে আলস্য ও ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদন কাঁরতে পারে না 
এবং শীঘ্রই সে দেনাদার হইয়া পড়ে। এই কারণে খেয়াঘাটগযীল হিন্দুস্থানীদের 
একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা হয়তো কুলি বা ভূত্যরুপে কাজ আরম্ভ করে 
এবং শেষে ানজেদের শ্রম ও অধ্যবসায় বলে বাঙালনদের মুখের অন্ন কাঁড়য়া লয়। 

পূর্ববঙ্গে বর্ধার পর যখন জল শ.কাইয়া যায়, সেই সময় এ অণ্লের বহন 
স্থানে ভ্রমণ কারয়াছি। আম লক্ষ্য কারয়াছ যে, সেই সময় বহার হইতে পালাকির 
বেহারারা আঁসয়া বেশ পয়সা উপাজন করে। বাংলার দূরবর্তী 'নভৃত গ্রামেও 
আম বাঙালী বেহারা কমই দোঁখয়াছি। পূর্বে, কৃষকেরা অবসর সময়ে পালাঁক 
বাঁহয়া অর্থ উপার্জন কাঁরত, কিন্তু এখন তাহারা অনাহারে মারবে, তবু বেহারার 
কাজ কারবে না। বস্তুতঃ, একটা অবসাদ, মোহ এবং শ্রমের মর্যাদাজ্ঞানের অভাব 
বাঙালীর চিত্তকে আধকার কারিয়া বাঁসয়াছে। 

নম্নজাতদের মধ্যে কয়েক বংসর হইল একটা নূতন ধরনের জাঁতর গর্ব ও 
মর্যাদা-জ্ঞান দেখা যাইভেছে। তাহারা ক্ষত্িয় ও বৈশ্য বাঁলয়া দাব করে এবং এই 
ধারণার বশবর্তী হইয়া কোন মাল বহন কাঁরতে চায় না, নৌকা বাঁহতে চায় না। 
ফলে অসংখ্য 'হন্দুস্থানী মজুর ও নৌকার মাঝ আসয়া বাংলাদেশ দখল কারয়া 
বাঁসয়াছে, আর বাঙালীরা না খাইয়া মারতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
জামিতে রায়তদের অনেকটা স্থায়ী স্বত্ব জন্মে, খাজনা-বাদ্ধির আশঙ্কা তেমন নাই। 
তাহার উপর বাংলা দেশের জাঁমিও স্বভাবতঃই উর্বরা, এই সমস্ত কারণ সমবায়ে 
বর্তমান শোচনীয় আর্ক অবস্থার সাঁন্টি হইয়াছে। কিন্তু পূরেই আমি 
দেখাইয়াছ যে, জমির উৎপন্ন ফসলে বাংলার সমস্ত লোকের পোষণ হয় না এবং 
কোন বৎসর অজন্মা হইলে, লোকে অনাহারে মরে ।0১৬) 
১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়তের সেবাকার্যের সময়ে সান্তাহার রেলওয়ে 
স্টেশনের জমিতে সেবা-সামাতির প্রধান কার্ধালয় স্থাঁপত হইয়াছিল। চারিদিকের 
গ্রামের লোকের যে দুদ্শা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয় এবং সেই সময়ে শীতের 
উত্তর বাতাসে লোকের কম্ট আরও বাঁড়য়াছল। লোকেরা শতে কাঁপতে কাঁপিতে 
আসত এবং কম্বল, কাপড় ও খাদ্যশস্য চাহত। সেই সময়ে সান্তাহারে ৪1 
হাজার হিন্দস্থানী কুলি থাঁকত। তখন পার্বতীপুর হইতে 'শালগুঁড় পর্যন্ত 
'ব্ডগেজ' বা বড় লাইন খোলা হয় প্লাই। সৃতরাং 'বড় লাইন" হইতে 'ছোট লাইনে, 

0১৬) ১৯২৮ সালে বাংলার ৭1৮ট জেলা দুর্ভক্ষের কবলে পাঁতিত হইয়াছিল, যথা-- 
ধমান, বাঁকুড়া, বশরভূম, দিনাজপুরের কিয়দংশ, মর্শদাবাদ এবং যশোহর ও খুলনার কিয়দংশ। 

১৯৩০--৩১ সালে ব্যবসায়ে মল্দা এবং পাটের মূল্য হাসের জন্য বাংলার কৃষকদের শোন 
দুর্দশা হইয়াছিল। 



৩৫২ আত্মচরিত 

মাল বহন কারবার জন্য এবং লাইন মেরামত কারবার জন্য এই কুলিদের প্রয়োজন 

হইত। কিন্তু এ অণ্চলের বন্যা ও দভর্ষষপণীড়ত গ্রামবাসীদের বাড়ী স্টেশন 

হইতে অল্প দূরে হইলেও, তাহাদের দ্বারা কুলির কাজ করানো যাইত না, তাহারা 
বাঁলত যে উহাতে তাহাদের ইজ্জত" যাইবে। সেবা-সামাতির প্রধান কার্যালয় যখন 

সান্তাহার হইতে আন্রাইয়ে স্থানান্তরিত হইল, তখন মাঁসক ২০. টাকা মাঁহয়ানায় 

কতকগ্াল হিন্দুস্থানশ কুলিকে চাউলের বস্তা ও অন্যান্য 'জানসপত্র বহন কারবার 

জন্য নিযুন্ত কারতে হইল। স্থানীয় লোকেরা সেবা-সামাত হইতে ভিক্ষা লইলেও, 

তাহারা এ সব 'কুলির কাজ” কাঁরতে কিছুতেই রাজন হইল না। সময়ে সময়ে ২।৪ 

জন স্থানীয় লোক পাওয়া যাইত বটে, িল্তু তাহারা অত্যন্ত বেশ মজ্যার দাঁব 

কাঁরত এবং কাজও আন্তরিকভাবে কাঁরত না। 

(8) শ্রমের অনভ্যাস ও অধ্যবসায়ের, অভাবই ব্যর্থতার কারণ 

চীনা মিস্ত্রীরা বাঙাল মিস্ত্রীদগকে ক্রমেই কার্ক্ষেত্র হইতে হঠাইয়া দিতেছে। 

ইহার কারণ চণনা মিস্ত্রীদের উচ্চশ্রেণীর কারিগাঁর, পাঁরশ্রমপটুতা ও দক্ষতা । ব্যান্ত- 
গতভাবে তুলনা কাঁরলে বাঙালণরা দক্ষতা ও পাঁরশ্রমপটতায় হিন্দঃস্থানীদের নিকট 
দাঁড়াইতে পারে না, হিন্দুস্থানীরা আবার চীনাদের নিকট দাঁড়াইতে পারে না।6১৭) 
বাঙালশ মিস্ত্রী ও চীনা মিস্ত্রীদের সঙ্গে তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে বস্তর প্রভেদ 
দেখা যাইবে, যাঁদও তাহারা সমাজের একই স্তরের লোক এবং উভয়েই আঁশাক্ষত। 
চীনা মিস্তরা ধীরে ধীরে কলিকাতায় প্রভাব বিস্তার কারয়াছে এবং রেলওয়ে ও 
[৮ ৬/. 10. হইতে ঠিকাদার লইতেছে। তাহারা নিজেরা কারখানা স্থাপন .করে, 

কিন্তু বাঙালী স্ত্রীরা (তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান) দিন মজার পাইয়াই 
সল্তুম্ট এবং স্বীয় অবস্থার উন্নাতসাধনের জন্য কোন চেম্টা করে না। একথা 
সকলেই জানে যে, বাঙালী মিস্ত্রীরা যে মূহূর্তে বাঁঝতে পারে যে, তাহাদের কাজ 

করে। তাহাদের এই কদভ্যাস একরূপ প্রবাদ বাক্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। 
হন্দুস্থানীরা বাঙালীদের চেয়ে বেশী কমঠি, কিন্তু চীনারা ইহাদের সকলের 

চেয়ে কমি ; তা ছাড়া, চীনারা বিবেকবাদ্ধিসম্পন্ন। কোন চশনা কখনও তাহার 
কর্তব্যে অবহেলা করে না। তাহার প্রভুর নজর তাহার কাজের উপর থাকুক আর 
না-ই থাকুক, তাহাতে ছু আসে যায় না। সে বেশ মজুর নেয় সত্য, কিল্তু 
প্রাতদানে ভাল কাজ করে এবং বেশী কাজ করে। আর একট প্রভেদ এই যে, বাঙালী 

(১৭) কাঁলকাতায় পূর্বে হন্দু ছুতার িস্তীদেতই প্রাধান্য ছিল, 'কল্তু আধানক কালে 
িস্তরদের ছেলেরা স্ব-ব্যবসায়ে প্রবেশ কারতে আনিচ্ছৃক এবং কেরানীর কাজ পাইবার জন্য 
ব্যগ্র হওয়াতে, হিন্দু িস্রদের স্থান চশনা ও এদেশশয় মুসলমান শিস্বশরা দখল কারিতেছে।... 
ভারতীয় িস্রশদের প্রধান দোষ, তাহারা সঠিক মাপজোখ করিতে আঁনচ্ছ্ক, যল্রপাতি ভাল 
আছে কি না, 'তাহা দেখে না এবং তাহাদের সময়-জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব। এ দেশের প্রচলিত 

ও ছুতার স্ত্রীদের এই সময়-জ্ানের অভাবের প্রাত কটাক্ষ আছে।-_.00010710 :7369862 
07 £7:6 1%2%5645. 42035480%) 0152 72708060%8 ০7 86700) 45 1908। 7. 76. 
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বা হিন্দুস্থানী শ্রমাশল্পীর উন্নাতর জন্য কোন চেষ্টা নাই, সে তাহার চিরাচাঁরত 
পথে চলে, যন্দচালিতের মত কাজ করে। কিন্তু একজন চীনা যে কেবল ভাল কাজ 
করে, তাহাই নয়, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেয় এবং উহাতে গর্ববোধ করে। 

নটি হইতে সে দেয় না। দুভগগ্যক্রমে তাহার চাঁরত্রে নানা দোষও. আছে। আঁফং 
খাওয়ার অভ্যাস সে ক্লমে ত্যাগ কারতেছে বটে, কিন্তু সে এখনও জ.য়াখেলায় অত্যন্ত 
আসন্ত। 'কন্তু চীনারা আশাক্ষিত হইলেও বেশী কৌশলী ও অধ্যবসায়ী। রেঞ্গুন, 
মালয় উপনিবেশ এবং আমোরকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে তাহারা নিজেদের 
বসাঁত বস্তার কাঁরয়াছে। প্যারী, আমস্টার্ভাম এবং ম্যান্চেস্টারেও চীনাদের দেখা 
যায়। সেখানে তাহারা দোকানদার, শ্রামক ইত্যাঁদ রূপে জীঁবিকানর্বাহ করে। 
বস্তুতঃ, চীনারা হিমশীতিল মেরুপ্রদেশেই হোক আর বৌদ্রতপ্ত গ্রা্মপ্রধান দেশেই 
হোক, যে কোন জলবায়ুর মধ্যে টাকয়া থাকতে পারে । পক্ষান্তরে, বাঙাল" শ্রম- 
শিল্পীদের অধ্যবসায় নাই; এই পাঁরবর্তনশীল যুগে বাঁচন্র অবস্থার সঙ্গে সে 
সামঞ্জস্য স্থাপন কাঁরতে পারে না। সে অনাহারে মারবে, তবু পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ 
করিবে না। পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা জাতিগত কুসংস্কার না থাকার দরুন, 
আঁধকতর সাহসী ও অধ্যবসায়শীল। নদীবক্ষের স্টমারে তাহারাই সারেও এবং 
লস্করের কাজ করে। ব্রাশ ইন্ডিয়ান, গপ. গ্যান্ড ও. কোং এবং অন্যান্য কোম্পানর 
সমুদ্রগামী জাহাজেও তাহারাই প্রধানতঃ লস্করের কাজ করে। তাহারা অনেক সময়ে 
জনবহুল পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ কারয়া পদ্মার চরে অথবা আসামের জঙ্গলে বাইয়া 
বসাঁত করে এবং সেখানে তাহারা প্রচুর ধান ও পাট উৎপন্ন করে। তৎসর্তেও তাহারা 
চীনাদের সঙ্গে তো দূরের কথা, উত্তর ভারত হইতে আগত িন্দুস্থানীদের সাহতও 
প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। 

কাঁলকাতায় ছোট ছোট চামড়ার কারখানা এবং জুতার দোকান সমস্তই চশনা, 
জাঠ মুসলমান এবং 'হন্দুস্থানী চামারদের হস্তগত। নিম্নোদ্ধৃত বিবরণাঁট হইতে 
আমার তীন্তর সত্যতা বুঝা যাইবে £ 

“কাঁলকাতায় চশনাদের প্রায় ২৫০ শত জ্তার দোকান আছে, উহারা সকলে 
মাঁলয়া প্রায় ৮1১০ হাজার মুঁচকে কাজে খাটায়। প্রচলিত প্রথা এই যে, জুতার 
উপরের অংশ চশনারা তোর করে এবং সৃকতলা ও গোড়াঁল মুঁচরা সেলাই কাঁরয়া 
দেয়। এই কাজে মুচিদের মজুর সাধারণতঃ দৌনক ৪০ আনা হইতে 8/০ আনা । 
বেশ কাঁরগাঁরর কাজ হইলে মজার এক টাকা পযন্তি দেওয়া হয়।” 212 :54165- 
77127, 00 1930. 

মূচদের সংখ্যা যাঁদ গড়ে ৯ হাজার এবং প্রত্যেকের মজুর দৌনক তেরো আনা 
ধরা যায়, তাহা হইলে মুচিদের আয় বংসরে ২৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। 'হন্দস্থানীদের 
জনতার ধদাকানে আরও কয়েক হাজার মাচ নিজেরা জনতা নির্মাণের ব্যবস্থা করে ; 
এবং. ফটিববোন্ত হারে তাহারাও বৎসরে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। সৃতরাং 
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কথাটা আঁবশ্বাস্য মনে হইলেও, ইহা সত্য যে, অবাঙালী মুচিরা এই বাংলাদেশে 
বাঁসয়া বংসরে ৫২ লক্ষ টাকা অথবা অর্ধ কোটি টাকার অধিক উপার্জন করে। 

ঢাকা শহরের নিকটে যে সব চামার বাস করে, তাহাদের ব্যবসা নাই, সুতরাং 
তাহারা অনশনাক্রুষ্ট জশবন যাপন করে। বাংলার অনুন্নত জাতিদের মধ্যে তাহারাই 
সর্বাপেক্ষা দারদ্র ও 'নপশীড়ত। তাহারা জীবকার জন্য ভিক্ষা কারতে লজ্জা বোধ 
করে না। যাঁদ তাহারা জূতা মেরামত বা জুতা সেলাইয়ের কাজও কাঁরত, তাহা 
হইলেও দৈনিক বারো আনা এক টাকা উপাজনন কারতে পাঁরত। কিন্তু এই কাজ 
হিন্দুস্থানী বা বিহারী চামারেরা দখল কাঁরয়া লইয়াছে। অবশ্য এই কর্মে অপ্রবাত্তই 
ঢাকার চামারদের এই দুর্দশার কারণ। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদার কেরী সাহেব 
একথা বাঁলতে লক্জা বোধ কারতেন না যে, তান এক সময়ে চর্মকারের কাজ 

কারতেন। কিন্তু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার আগাগোড়া একটা কাল্পানক গর্বে 
আচ্ছন্ন । 

একজন 'শাক্ষত অধ্যবসায়শশল বাঙালী সরকারী রিসার্চ ট্যানারীতে তিন বৎসর 
[শিক্ষা লাভ করিয়া জুতার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তান সাধারণতঃ তাঁহার 
কারখানাতে দশ জন 'হন্দুস্থানী চামার বনযুক্ত করেন, উহারা দিন ১০।১২ ঘণ্টা 
কাজ করিয়া প্রত্যহ গড়ে এক জোড়া কারয়া জুতা তোর করে। তাহাদের আয় 
দৈনিক গড়ে ১।%০ অথবা মাসে ৫০. টাকা। বাঙাল যুবকাঁট আমাকে বাঁলয়াছল 
যে, একজন চীনা মুচি যাঁদও মাঁসক এক শত টাকার কমে কাজ কাঁরিতে রাজন হইবে 
না, তবও তাহার দ্বারা কাজ করানো শেষ পযন্তি লাভজনক । কেননা সে বেশী 

পাঁরশ্রম করে এবং তাহার কাজও ভাল হয়। চীনারা মোমাছিদের মত পাঁরশ্রমী। 
তাহারা দিনের প্রত্যেকাট মুহূর্ত কাজে লাগায়, এক মিনিট সময়ও নম্ট করে না। 
তাহাদের মেয়েরাও সমান পারশ্রমী, এবং বাঙালী মেয়েদের মত তাহারা 'দবানিদ্রায় 
সময় নম্ট করে না। দোকানের পিছনে নিজেদের বাড়ীতে তাহারা হয় কাপড় কাচায় 

ব্যস্ত অথবা জামা সেলাই করে। হহসাব কারিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাঁলিকাতায় 
চীনারা জূতা ও চামড়ার ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকারও বোঁশ উপার্জন 
করে। তা ছাড়া, চীনা ছুতারেরাও বংসরে কয়েক লক্ষ টাকা উপাজন করে। 

(৫) অধ্যবসায় ও উদ্যমের অভাব ব্যর্থতার কারণ 

আম যখন প্রথম কলিকাতায় আস, তখন সমস্ত মসলা ব্যবসায়ীরা বাঙালী 
ছিল। এখন গুজরাতীরা এই ব্যবসায় বাঙালীদের হাত হইতে কাড়য়া 

€. 

লইয়াছে।(১৮) আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, 

সালা 'গন্ধবাঁণক' শব্দের অর্থ মসলা ব্যবসায়ী_এ পর্যন্ত এ ব্যবসা তাহাদেরই 
একচেটিয়া 'ছিল। 

॥ আম 'নম্নে কয়েকজন প্রাসদ্ধ মসলা ব্যবসায়ীর নাম কারতেছি £_আমেনয়ান স্ট্রগট__ 
রামচন্দ্র রামরিচ পাল, জানকাদাস জগন্নাথ, রাউথমল কানাইয়ালাল। আমড়াতলা স্ট্রগট-_রতনজাী 
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প্রথম যখন ব্রিটিশ পণ্য বর্জন আরম্ভ হয়, তখন স্বদেশী সিগারেট বা বাঁড়র প্রচলন 
হয়। তখন কাঁলকাতায় বহু ভবঘুরে এই 'বাঁড়র ব্যবসা করিয়া সাধু উপায়ে দুই 
পয়সা উপাজনন কাঁরত। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরাই, যথা, গাড়োয়ান, 
ছ্যাকড়া গাড়ীওয়ালা, কুলি প্রভাতি সাধারণতঃ 'বাঁড় খাইত। উচ্চস্তরের লোকেরা 
বাঁড় পছন্দ করিত না। গুজরাটীরা সর্বদা নূতন সুযোগের সন্ধানে থাকে, তাহারা 
চট কারয়া বাঁঝতে পারল যে, যেখানে 'বাঁড়র পাতা পাওয়া যায় এবং শ্রমের মূল্য 
কম, সেই স্থানে যাঁদ বৃহৎ আকারে 'বাঁড়র ব্যবসা ফাঁদা যায়, তবে খুব ভাল ব্যবসা 
চঁলবে। তদনুসারে তাহারা মধ্যপ্রদেশকে কাধক্ষেন্র কাঁরয়া লইল। 'ব. এন. রেলওয়ে 
এই কাজের উপয্বস্ত স্থান। এখানে জামি শুদ্ক অনূর্বর, আঁধবাসদের জাঁবকা 
সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়, কাজেই মজ্যার খুব কম। তা ছাড়া এ স্থানের 
বনে শাল ও কেন্দুয়া গাছ আছে, উহার পাতায় মোড়ক ভাল হয়। বোম্বাই অণ্ল হইতে 
তামাক আমদানি করা হয়। কিন্তু গাঁণ্ডয়া কাঁলকাতা বা লাহোরের চেয়ে বোম্বাইয়ের 
বেশী কাছে, সুতরাং তামাক পাতা আনতে রেলের মাসৃল কম পড়ে । এই 'বাঁড় 
তোরর ব্যবসা সম্পূর্ণরূপেই কুটীর-ীশল্প, কোন কল ইহাতে ব্যবহৃত হয় না। বড় 
বড় 'বাঁড়র ফার্মও আছে, ১৯২৬ সালে ইহার একটি আম পাঁরদর্শন কার। এগল 
কেবল 'বাঁড় পাতার এবং তৈরা 'বাঁড় সংগ্রহের গ্দাম। এইরূপে একাট বৃহৎ ব্যবসা 
গড়িয়া উঁঠয়াছে এবং ইহার দ্বারা প্রায় ৫০ হাজার লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। 
কারখানা হইতে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের বাঁড় তোর হইতেছে। আধ্দনিক 
স্বদেশ আন্দোলনের ফলে এই ব্যবসায়ের জোর হইয়াছে, কেননা অন্ততঃপক্ষে 
বাংলাদেশে সর্বশ্রেণীর লোক 'বাঁড় খাওয়া আরম্ভ করিয়াছে এবং 'বাঁড়র ব্যবসায়ে 
লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হইতেছে ।6১৯) 

এই শোচনীয় কাহনী আম এখন শেষ কাঁর। লোহালকুড়ের শত শত দোকান 

জশবনদাস, রামলাল হনুমান দাস, গোপীরাম যুগলকিশোর, শুকদেও জহরমল, এন. জগতচাঁদ, 
জগন্নাথ মাঁতলাল, যশোরাম হণরানন্দ, সুরজমল সতুলাল, তার' মহম্মদ জাল, দৌজশ 
হোসেন কাসেম দাদা, হাজী আল মহম্মদ আল শা মহম্মদ, মাঁতচাঁদ দেওকরন। 
সূতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙালপ তাহার বংশানূক্রামক ব্যবসা হইতে বাহম্কৃত হইয়াছে। 
(১৯) 'বাঁড় ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ১৯২৮--২৯ সালে 

প্রায় দূই কোটি টাকা মূল্যের বিদেশ সিগারেট আমদানি হইয়াছিল। স্বদেশ আন্দোলনের 
ফলে সিগারেটের পাঁরবর্তে লোকে 'বাঁড় ব্যবহার করাতে, বাঁড় ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতেছে। 
কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবসাও বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে ; এক শ্রেণীর চূর্ণ তামাক এবং কেন্দুয়া 
গাছের পাতাই ইহার কাঁচা মাল। যাহারা 'বাঁড় এবং তৎসম্পক্ীয় কাঁচা মালের ব্যবসা করে, 
এরূপ কয়েকাট প্রধান ফার্মের নাম দেওয়া গেল £-- 

মূলজী 'সব্ধা এণ্ড কোং, এজরা স্ট্রীট ; ভোলা মিঞা, ক্যানিং স্ট্রীট ; চুণিলাল পুরুষোত্তম, 
চৎপুর রোড; কালিদাস ঠাকুরসী, আমড়া স্ীট  ভাইলাল ভিকাভাই, আমড়াতলা ' ্টুট ; 

দেখা যাইতেছে, বাঁড় ব্যবসায়ে মাঘ একটি প্রধান বাঞ্ালস ফার্ম আছে। আঁধকাংশ 'বাঁড়র 
কারখানাই মধ্যপ্রদেশে বি. এন. রেলওয়ে লাইনের ধারে-_ সম্বলপুর, বিলাসপূর, চম্পা, হেমাঁগাঁর, 
গণ্ডিয়া, িধোড় স্থানে অবাস্থিত। এ সব স্থানে শ্রমের মূল্য কম। ছোট ছোট কারখানা- 

সাধারণতঃ ২০০ শ্রামক কাজ করে, আর বড় কারখানাগলিতে দৌনক গড়ে দই 
হাজার পর্যন্ত শ্রামক কাজ করে। 
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গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কয়েক বংসর পূর্বেও যে সমস্ত 'হন্দ্স্থানী মজুরের কাজ 
কাঁরত, তাহারা 'িনলামে নানাঁবধ কলকব্জা বা তাহার অংশ 'কাঁনতে থাকে । এখন 
তাহারা রীতিমত ব্যবসায়ী এবং তাহাদের সঙ্ঘ আছে। তাহারা সর্বদাই পুরাতন 
কলকব্জা প্রভাতি জানিস 'কানবার সন্ধানে থাকে, কোন কোন সময়ে টাকা সংগ্রহ 
কাঁরয়া পুরাতন স্টীমার পর্যন্ত 'কাঁনয়া ফেলে । ইহাদের দোকানে সর্বপ্রকার পুরানো 
কলকব্জা লোহালক্কড় প্রভাতি দোখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই ব্যবসায়ে 
বাঙালী নাই। 

দুর্ভাগ্যক্রমে, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় একটি গুরুতর ভ্রম, এমন কি অপরাধ 
করিয়াছে_ কমার্স বা বাণিজ্য বিদ্যায় উপাঁধ দানের ব্যবস্থা কারয়া। ছান্রেরা মনে 
করে কতকগুলি পুস্তক পাঁড়য়া, বি. কম. ডিগ্রীর যোগ্যতা লাভ কাঁরয়া তাহারা 
ব্যবসাজগতে সাফল্য অর্জন কাঁরবে। কন্তু বি. কম. উপাঁধধারীর মাস্তম্ক কতক- 
গুল বড় বড় কেতাবী কথায় পূর্ণ হয়। পরে সে তাহার ভ্রম বাঁঝতে পারে, কিন্তু 
তখন আর সংশোধনের সময় থাকে না। সে তাহার অধীত পুস্তকাবলী হইতে 
পাতার পর পাতা মুখস্থ বাঁলতে পারে। সে অর্থনৌতক ভূগোল এবং অর্থনীতি 
পড়ে, এবং তূলা, পাট, প্রভীতি কির্পে সরবরাহ হয় এবং কিরূপেই বা তাহা চালান 
হয়, এসব তথ্য তাহার নখাগ্রে থাকে । কিন্তু আঁশাক্ষত 'বিড়ওয়ালা ভারতবর্ষের 
মানাচত্রের প্রাতি কখনও দন্টপাত করে নাই, তৎসত্বেও ভারতের কোথায় সস্তায় 
কাঁচা মাল ও মজুর পাওয়া যায় এ সমস্ত তথ্য তাহার মানস-দর্পণে ভাঁসতেছে এবং 
সেগুঁল কাজে লাগাইতেও সে জানে। হতভাগ্য বি. কম. ডগ্রীধারী কোন মাড়োয়ারী 
বা ভাঁটয়া ফার্মে কেরানীগার পাইবার জন্য আতমান্র ব্যগ্র। তাহার 'বদ্যার গর্ব 
ধোঁয়ায় পাঁরণত হয়। অন্ধভাবে ইউরোপায় ধারার অনুসরণ কুরার ফলেই আমাদের 
যুবশীন্তর এইরূপ শোচনীয় অপব্যয় হইতেছে। ইংলণ্ড ব্যবসা-বাঁণজ্য বিষয়ে 
সঙ্ঘবদ্ধ শান্তশাল জাতি, একথা আমরা ভূিয়া যাই। সেখানে 1শল্প-বাণিজ্য অর্থ- 
নীতি বিজ্ঞান হসাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কন্তু আধ্ানক যুগের ব্যবসা- 
বাণিজ্য বাঙালীরা এখনও শিখে নাই। তা ছাড়া লণ্ডনে দিবাভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ক্লাসে যে সব বন্তৃতা দেওয়া হয়, সন্ধ্যাকালে ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, ব্যবসায়ী ফার্ম প্রভভতিতে 

আমাদের দেশে উহার অনুকরণ কাঁরলে ঘোড়ার সম্মখে গাড়ী জ্যাতবার মত অবস্থা 
হইয়া দাঁড়াইবে। 

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে (১৯শ পাঁরচ্ছেদ) দেখাইয়াছি, বিশ্বাঁবদ্যালয়ের উপাধি 
লাভের মোহ আমাদের যুবকদের কিরূপ অকর্মণ্য কারয়া ফেলিয়াছে। তাহারা 
ব্যবসাক্ষেত্রে কম্ট ও পারশ্রম কারতে বিমুখ ।6২০) 

সত একটা লক্ষ্য কারবার 'বষয়,_বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধর মোহ আমোরকার যুবকষবতী- 
দেরও সম্প্রাত পাইয়া বাঁসয়াছে। তাহাদের উদ্যম ও দৃঢ়তার কথা ইতিপূর্বে বহ্বার বলা 
“হইয়াছে ; কিন্তু তাহারাও আরামের চাকার ও ব্যবসার মোহিনী প্রলোভনে ভুলিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। ১৯৩২ সালের ২০শে জুলাই তাঁরখের ণহন্দ' পন্লে 'লাখিত হইয়াছে £_ 



সপ্তাবংশ পাঁরচ্ছেদ ৩৫৭ 

বাংলাদেশে আগত মাড়োয়ারী বা অবাঙালী তাহার ব্যবসার প্রথম অবস্থায় 
সামান্যভাবে জাঁবনষাপন করে, সে যতদূর সম্ভব কম ব্যয়ে জীবনধারণ করে। সে 
কাঁয়ক পাঁরশ্রম কারতে সর্বদা প্রস্তুত এবং সকাল হইতে র্াীন্র দশটা পযন্ত ব্লমাগত 
পাঁরশ্রম করে এবং ইহার ফলে সে দেশীয় ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা সস্তায় বজানস 

এঁসয়াবাসীদের 'বরুদ্ধে কেন নানার্প কঠোর আইন করিয়াছে, তাহা এখন বুঝা 
শন্ত নহে। 'জন চীনাম্যান, এক মুষ্টি অন্ন খাইয়া থাকে, মদ্যপানও করে না, সৃতরাং 
কম মজ্দীরতে কাজ কাঁরয়া তাহার শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীদের সে প্রবল প্রতিযোগী হইয়া 
দাঁড়ায়। হকার বা ছোট ব্যবসায়ীদের কাজে সে অজ্প লাভে 'জানস 'বক্য় কারতে 
পারে।' বস্তৃতঃ, এসয়াবাসীরা যতই রুদ্ধ ও বিরন্ত হোক না হোক, আত্মরক্ষার 
জন্যই আমোরকাকে 'হইমিগ্রেশান' আইন কাঁরিতে হইয়াছে । ইহার মধ্যে অর্থনৌতিক 
কারণই বেশী, বর্ণীবদ্বেষ ততটা নাই। 

বাংলার ব্যবসা-বাঁণজ্য ক্ষেত্র হইতে বাঙালীরা ক্মেই বতাঁড়ত হইতেছে, ইহা 
বড়ই আক্ষেপের কথা । অবশ্য দোষ তাহাদের নীজেরই। ১৯৩১ সালের ১১ই 
ফেব্রুআঁর তারিখের “স্টেউসম্যান' পন্রিকায় জনৈক পন্রলেখক বাঁলয়াছেন £_ 

“১৮৯০ সালের কোঠায় আমি যখন বোম্বাই হইতে প্রথম কাঁলকাতায় আস, 
তখন আধিকাংশ ব্যবসা-বাঁপিজ্যই বাঙালীদের হাতে ছিল। কিন্তু উদ্যোগ, অধ্যবসায় 
এবং সাধূতার অভাবে তাহারা ব্যবসাক্ষেত্র হইতে রুমে ক্মে ইউরোপনয়, মাড়োয়ারী, 
খোজা, ভায়া, মাদ্রাজী এবং পার্শীদের দ্বারা বাঁহন্কত হইয়াছে ।...বাঙালন 
ব্যবসায়ীর প্রায় সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ে যথা চাউল, পাট, চান, লবণ প্রভাীতিতে__ 
প্রধান ছিল। কিন্তু ১৮৯০ সালের পর র্যাঁল ব্রাদার্স পূর্বেকার বাঙালণ ফার্মের 
স্থলে মাড়োয়ারী ফার্মকে তাহাদের দালাল িযুস্ত কারল। এ মাড়োয়ারী ফার্ম স্যার 
হরিরাম গোয়েঙ্কার সুদক্ষ পাঁরচালনায় এখনও কাপড়ের ব্যবসায়ে র্যাঁল ব্রাদার্সের 
দালালের কাজ করিতেছে। মাড়োয়ারী ফার্ম একাঁট বড় ব্যবসায়ী ফার্মের দালাল 

“আমোঁরকায় সহজসাধ্য ব্যবসায়ের মোহে ফটকাবাজী অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেকেই 
ডান্তার, উকিল, জাঁমদার, বিজ্ঞাপনের এজেন্ট অথবা অধ্যাপক হইতে চায়। কঠোর পরিশ্রম করিতে 
তাহারা আনচ্ছুক এবং কৃঁষিকার্ষের শ্রম অন্যত্র হইতে আগত শ্বেতেতর লোকেরাই করে। পৃবৌন্ত 
কালো পোশাক-পরা বৃত্তসমূহ যত লোকের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশ লোক প্রবেশ 
কাঁরতেছে এবং তাহার ফলে বেকারসমস্যা বাঁড়তেছে। কম্যান্ডার কেনওয়ার্দ বলেন, আমৌরকায় 
প্রায় ২০ হাজার উাঁকল আছে, তাহাদের আধকাংশেরই কোন কাজ নাই। একজন 'বখ্যাত ইংরাজ 
গ্রন্থকার ও পর্যটক, আমোরকা যুত্তরাস্ট্রের বহ্ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। তানি আমাকে 
যে, আমোরকায়__আইনের ব্যবসার সর্বাপেক্ষা চ্লোচনীয় অবস্থা। [নিউ ইয়করর অর্ধেক উাকলেরই 
পালা রানি খবরের কাগজ [কিনিবার সামথণ নাই। তথাপি অতাঁতের মত বর্তমানেও 
নূতন নূতন লোক আইনের ব্যবসায়ে যোগদান করিতেছে। আমোঁরকার 'বিশবাঁবদ্যালয়গনীল হইতে 
প্রীত বংসর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাজুয়েট বাঁহর হয়। ইহাদের এক-চতুর্থাংশও কোন কাজ 
পায় না। শক্ষা বিভাগের 'রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৮ সালে বিশববিদ্যালয়ের কনভোকেশানে 
&,৬৩,২৪৪ জন পুরুষ এবং ৩,৫৬,১৩০ জন স্বঈলোক ডিগ্রশ লইয়াছে। এই যে কায়িক শ্রমেরু 
প্রীতি আচ্ছা, ইহাই আম্োরকায় প্রবল বেকার সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।” 



৩৫৮ আত্মচারত 

নানার্প সুবিধা পাইতে লাগিল এবং মাড়োয়ারীরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত ব্যবসা 
হইতে বাঙালী দগকে বিতাঁড়ত কাঁরতে লাগিল। সকলেই জানে যে, বর্তমান পাটের 
ব্যবসায় শতকরা ৮০ ভাগ মাড়োয়ারীদের হাতে। 

“বাজালীরা নিজেদের দোষে কিরুপে ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে স্থানচ্যাত হইতেছে, 
তাহার আর একটি দম্টান্ত দিতেছি । রাধাবাজার স্ট্রীটে পূর্বে সমস্ত পশম ব্যবসায়ী 
বাঙালী ছিল। কিন্তু তাহারা '্বপ্রহরের পূর্বে তাহাদের দোকান খাঁলত না। 
উহার ফলে কচ্ছণী মুসলমান বোরারা_ বাঙালী পশম ব্যবসায়ীদগকে রাধাবাজার 
হইতে বিতাঁড়ত কাঁরয়াছে। বোরারা অত্যন্ত পাঁরশ্রমী, তাহারা সকালে ৭।৮টার 
সময় তাহাদের দোকান খুলে । সুতরাং যাহারা সকালে জিনিস কনিতে চায় তাহারা 
এ বোরাদের দোকানেই যায়।” 

৬০।৭০ বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় সদাগরদের বোনয়ান বা মূচ্ছাদ্দরা সমস্তই 
বাঙালী ছিল। এইরূপ কয়েকজন প্রাসদ্ধ বাঙাল মূচ্ছাঁদ্দর নাম নিম্নে দেওয়া 
যাইতেছে- গোরাচাঁদ দত্ত (কুক রোম জ্যান্ড কোং); তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্র 
চণ্ডী দত্ত চুপ্চুড়ার চন্দ্র ধর নামক একজনের সঙ্গে যৌথ কারবার চালাইতে থাকেন। 
পরে তাঁহাদেরই একজন সাব-এজেন্ট ঘরশ্যামল ঘনশ্যামদাস, উত্ত ইউরোপীয় ফার্মের 
বোনিয়ান নিষান্ত হয়, বাঙালীরা এইরুপে স্থানচ্যুত হয়। 

প্রাণকৃষ্ণ লাহা আযান্ড কোং, গ্রেহাম আযাণ্ড কোং, 'পকফোর্ড গর্ডন আ্যান্ড কোং 
আশ্ডারসন ত্যান্ড কোং প্রভৃতি আটাঁট ইউরোপীয় ফার্মের মুচ্ছাদ্দ ছিলেন। 
শিবচরণ গুহের পুত্র অভয়চরণ গুহ, গ্রেহাম আযন্ড কোং, পিল জ্যাকব, সুইনি 
1িলবার্ন আ্যান্ড কোং, স্যাকারস্টীন আযাণ্ড কোং প্রভাত নয়াট ইউরোপীয় ফার্মের 
মুচ্ছদ্দি ছলেন। লালতমোহন দাস (১৮৯০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়) জর্জ হেশ্ডার- 
সন আযাণ্ড কোং, চার্টার্ড মার্কান্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ, রোজ অ্যান্ড কোং এবং র্যাঁল 
ব্াদার্সের মূুচ্ছ্যাদ্দি ছিলেন। দ্বারকানাথ এবং তাঁহার পূত্র ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত র্যালি 
ব্রাদার্সের (কাপড়ের ব্যবসা বিভাগ) মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। 

আমার 'নকটে একখান চত্তাকর্ষক পদীস্তকা আছে_ 4 51707140004 
0] 1772 13251227215 ০01 02104110. 7% 1822 0) 722০0 447227126 277511722 3955 

(রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহতন্্)।0২১) এই পুস্তিকায় তদানীন্তন কালকাতা 
শহরের ধনণ ব্যক্তিদের নামের তাঁলকা আছে। কলিকাতার যে সমস্ত বাঁসন্দা ব্যবসা- 
বাঁণজ্য কাঁরয়া ধনী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামও ইহাতে আছে। তাহা হইতে 
আম কয়েকাট নাম উদ্ধৃত কাঁরতোছি £-_ 

১। বৈষবদাস শেঠতিনি কলিকাতার একজন প্রাচীন আঁধবাসী, সাধু-প্রকৃতি, 
সম্ভ্রান্ত এবং ধনী ছিলেন। তান ও তাঁহার পূর্বপরদষেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
বস্ত্র ব্যবসা বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। কাঁলকাতার সমস্ত শেঠ ও বসাকেরা তাঁহার 
আত্মীয়-কুটুম্ব। 

" ৫২১) তাঁহার পৌত্র জে. কে. বসু কর্তৃক প্রকাশিত। 
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২। আঁমরচাঁদ বাবু--তিনি প্রথমে রপ্তানী মাল-গুদামের জমাদার ছিলেন। 
পরে অর্থ সণয় কাঁরয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং ইন্ট হীণ্ডয়া কোম্পানির 
সমস্ত পণ্যজাতের ঠিকাদার পান। একক ব্যবসায়ীরা বিদেশ হইতে যেসব মাল 
আমদানি কাঁরত, তান সেগুলির খাঁরদ্দার ছিলেন। এইরূপে তান এক কোটি 
টাকার উপরে উপার্জন করেন। তান বদান্য প্রকৃতির লোক ছিলেন, বাগবাজারে 
থাকতেন এবং স্ব-সম্প্রদায়ভুত্ত শিখদের একজন প্রধান পৃজ্ঠপোষক ছিলেন। 

৩। লক্ষনীকান্ত ধর-_তান খুব ধনী ছিলেন এবং কয়েকজন ভূতপূর্ব গবর্ণর 
এবং কর্নেল ক্লাইভের মুচ্ছ্াদ্দ ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার 
মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র মহারাজা সুখময় রায় তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সুখময় 
রায় মার্কুইস অব ওয়েলেসাঁলর সময় 'রাজা” উপাধি পান, তান ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের 
একজন ডরেক্লরও 'ছিলেন। 

৪। শোভারাম বসাক- ইনি বড়বাজারের একজন ধন অধিবাসী । ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির নিকট কাপড়ের বিক্রেতা ছিলেন এবং আরও নানারূপ ব্যবসা কারতেন। 

&। রামদুলাল দে সরকার--তান প্রথমে মদনমোহন দত্তের চাকার কাঁরতেন। 
তার পর মেসার্স ফেয়ারাল আ্যা্ড কোং ও আমোরকাদেশনয় কাস্তেনদের চাকার 
করিয়া এবং নিজে ব্যবসা করিয়া প্রভূত এশ্বর্য সণ্টয় করেন। সৃতানাঁট সমলায় 
থাকিতেন।(২২) 

৬। গোঁবনচাঁদ ধর-নীলমাঁণ ধরের পত্র, ব্যা্কার। ইউরোপীয় জাহাজী 
কাস্তেনদের কাজ কাঁরয়া প্রভূত ধনসণয় করেন। 

এই তালিকায় লক্ষ্য কারবার 'বিষয় যে, মান্র একজন অ-বাঙালী ধনীর নাম 
আছে। 

ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হুগলী নদীর তরে প্রথম পাটের কল এবং 
আধুনিক ষুগোপযোগন প্রথম ব্যাঙ্ক, প্রধান বাঙালী ধনঈীদের মূলধন ও সহযোগতার 
দ্বারাই স্থাঁপত হইয়াঁছল। কিন্তু এখন সেই বাঙালীদের স্থান কোথাও নাই। 

“জর্জ অকল্যান্ড হুগলী নদনর তারে প্রথম পাটের সৃতা বোনার কল স্থাপন 
করেন। তান ১৮৫২-৫৩ সালে কাঁলকাতায় আসেন এবং বিশ্বম্ভর সেন নামক 
একজন দেশীয় বোনিয়ানের সঙ্গে তাঁহার পারিচয় হয়।......১৮৫৫ সালে রিশড়াতে 
প্রথম ভারতাঁয় অংশীদারের সাহত কারবার করেন।” 30. ১ ৬21120৩ : 272 
£₹077121105 ০ 7816, 00. 7 11. 

(২২) আঁধকাংশ বিদেশ ব্যবসায়শরা কাঁলকাতাস্থিত ইউরোপাঁয় ০ এজোঁল্স 
মারফত কারবার করিতেন। কিন্তু আমেরিকার ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ব্যবসায়ী ও দালালদের 
মারফত কারবার করিতেন, কেননা ইহারদেন্ কমিশন, লালিত কিল ভারত”য় 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে রামদ:লাল দে-ই সর্বপ্রধান ছিলেন। ই বালী ভিলা তবে ডিল 1৫ 
টাকা বেতনে কেরানীর কাজ কাঁরতেন, পরে নিজের ক্ষমতায় কলিকাতার একজন প্রধান ব্যবসায়শ 
হইয়াছিলেন। ১৮২৪ সালে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড বা ৬০ লক্ষ টাকার সম্পান্তর রাখিয়া তান 
পরলোক গমন করেন। 3.0. 910108 £ 90550 01615 45066090086) ০/88%2015 টব, 9..25। 

1929, 29. 209-10, 



৩৬০ আত্মচারত 

“১৮৬৩ সালে কাঁলকাতা ব্যাঁঙ্কং কর্পোরেশান স্থাঁপত হয়। ২রা মার্চ ১৮৬৪ 
তাঁরখে উহার নূতন নামকরণ হয়- ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। কাঁলকাতাতেই 
প্রথমে ইহার প্রধান কার্যালয় ছিল, ১৮৬৬ সালে উহা লন্ডনে স্থানান্তারত হয়। 

ইহার ফলে ব্যাঙ্কের ভারতীয় বৌশন্ট্য লোপ পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, লন্ডনে কার্যালয় স্থানান্তারত কারবার সময়, ৭ জন 'ডরেক্টরের মধ্যে ৪ 
জন ছিলেন ভারতীয়, যথা- বাবু দুর্গাচরণ লাহা, হরালাল শাল পতিতপাবন সেন 
এবং মানিকজী রস্তমজী। দুইজন আডটারের একজন ছিলেন বাঙালী, তাঁহার 
নাম শ্যামাচরণ দে। এ সময়ে ব্যাঙ্কের প্রদত্ত মূলধন ৩১,৬১,২০০ টাকা হইতে 
বাঁড়য়া ৪৬৬,৫০০ পাউন্ডে দাঁড়াইল, সৃতরাং অ-ভারতীয়, অংশীদারদের প্রাতি- 
নাধ আঁধক সংখ্যায় নির্বাচিত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল ।” £:9০7% ০1 857184/ 
17017177001 2007710710 272%270 0০777711122, 92930, 501. 2 0. রও, 

(৬) কেরানশাগার এবং বাঙালশর ব্যর্থতা 

এখন আমরা দেখতেছি যে, বাঙালী সমস্ত ক্ষেত্র হইতে বতাঁড়ত হইতেছে। 
তাহার জন্য কেবল গোটাকয়েক সামান্য বেতনের কেরানীগাঁর আছে। কিন্তু 
এক্ষেত্রেও মাদ্রাজীরা আঁসয়া আজকাল ভাগ বসাইতেছে এবং শশঘ্বই তাহারা এ কাজ 
হইতেও বাঙালনদের বাঁহচ্কৃত কারবে। বলা যাইতে পারে যে, কেরানীগাঁর আমাদের 
অতাঁত জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জাঁড়ত যে, ইহা আমাদের জীবন ও চরিত্রের অংশ- 
বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যেন আমাদের অভ্যাসে পাঁরণত হইয়াছে ।(২৩) 
কেরানীগার বাঙাল-চারন্রের সঙ্গে এমনভাবে 'মাঁশয়া গিয়াছে যে, ধনী আভজাত- 
বংশের ছেলেরাও এ কাজ কাঁরতে সঙ্চোচ বোধ করে না। গত অর্ধ শতাব্দী ধাঁরয়া 
বাঙালীদের মধ্যে, বিশেষতঃ সৃবর্ণবণক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার 
দেখা যাইতেছে । তাহারা ইউরোপীয় সদাগর আ'ফিসে বা ব্যাঙ্কে লক্ষ টাকা মূল্যের 
কোম্পানির কাগজ জমা 'দিয়া ক্যাশিয়ার বা সহকারাঁ ক্যাশিয়ারের চাকার গ্রহণ করে, 
গিকন্তু তবু ব্যবসায়ে নামিবে না, কেননা তাহাতে ঝক আছে। যে কোন ঝাঁক 
বা দায়িত্ব নেয় না, সে কোন লাভও করিতে পারে না, ইহা একটা সৃপাঁরাচত কথা। 
কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা একথা স্মরণ রাখে না। এই ফর্মা প্রেসে দিবার 
সময় নিম্নলিখিত পন্রখানির প্রাতি আমার দৃম্টি পাঁড়ল ৪ 

সদাগরের কেরানশ 

“সম্পাদক মহাশয়, 
লর্ড ইণ্ুকেপ প্রভাঁতর মত বড় বড় ব্যবস্ায়ী এবং দায়ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যন্তিরা 

বলেন যে, ভারত তাঁহাদের নিকট অশেষ প্রকারে খণী, বহ_ ভারতবাসীর জন্য তাঁহারা 

(২৩) আমার প্রকাশ্য বন্তুতায় আমি, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, কামশনারের পার্সন্যাল 
আযাসস্ট্যাপ্ট, ইনার এডি জেনারেলদেরও ““সম্মানার্হ কেরান+” আখ্যা 
দতে কুশ্ঠিত হই নাই। 
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অন্নসংস্থান কাঁরয়াছেন। ইউরোপীয় বাঁণকেরা গরীব ভারতীয় কেরানশাদগকে এই 
ভিক্ষুক বৃত্তি দিবার জন্য গর্ব অনুভব করেন বটে, কিন্তু তৎপাঁরবর্তে ইহাদের নিকট 
তাঁহারা ষে কাজ আদায় কারয়া লন, তাহা যতাঁকং বেতনের তুলনায় ঢের বেশী । 
৩০. টাকা মাহনার একজন কেরানী তাহার প্রভুর 'চাঁঠপন্র লেখে, তাঁহার ব্যাকরণের 
ভুল সংশোধন করে, উহা 'ফাইল' করে, প্রয়োজনীয় প:থপন্র গুছাইয়া রাখে ; তাহার 
সমরণশান্ত প্রখর, কারবারে ১০।২০ বৎসর পূর্বে যাহা ঘাঁটয়াছে, তাহাও মনে রাখিতে 
হয়, ক্রিকেট ক্লাব, বোঁটং ক্লাব, সুহীমং ক্লাব, বয়-স্কাউট সংক্রান্ত কার্ষের সেক্রেটারী 
1হসাবে প্রভুর ব্যান্তগত কাজও সে করে। প্রভু কাহলে সে দৌড়ায়, চেশাইতে বাঁললে 
চে"্চায়, 'মাহলা সভার' চিঠিপন্ন লেখা প্রভাত মেমসাহেবের ঘরের কাজও সে করে 

এবং এ সমস্তই মাঁসক 'ত্রশ টাকা মাহনার পাঁরবর্তে।- ইহাকে মানুষের বাদ্ধ- 
বাত্তর ব্যাভিচার ভিন্ন আর ক বালব? 

৬ সং 

“যেসব বিদেশী ফার্ম ভারতে ব্যবসায় কারয়৷ এ*বর্য সণ্য় কাঁরয়াছে, তাহারা 
ভারতীয় কেরানীদের বদ্ধ, পাঁরশ্রম এবং কর্মশীন্ত সহায়েই তাহা কাঁরয়াছে। যাহারা 
ইউরোপ বা আমোরকা হইতে এদেশে আঁসয়া ধনী হইয়াছে, ভারতীয় কেরানদের 
অধ্যবসায় ও বিশবস্ততাই তাহাদের উন্নাতির প্রধান কারণ ।...... 

“পাশ্চাত্যের বাঁণকেরা আসিয়া ভারতাঁয় কেরানীদের বাদ্ধ ও কর্মশান্ত কাজে 
খাটাইয়া, নিজেরা ধনী হয় এবং এদেশ ত্যাগ কারবার সময় এঁ হতভাগ্য কেরানীদের 
অকর্মণ্য, রুগ্ণদেহ, দরিদ্র অক্ষম কাঁরয়া ফেলিয়া যায়।” 

(অমৃতবাজার পান্রকা, ২১।৫।৩২) 

এই পন্রে বাঙাল চাঁরন্রের সর্বপ্রধান দৌর্বল্য ও ভরাট সুস্পম্টর্পে প্রকাশিত 
হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর স্বাভাবিক অক্ষমতা সম্বন্ধে একাঁট কথাও এই 
পন্নে নাই। পন্রলেখকের একমান্র আভিযোগ এই যে, ইউরোপীয় প্রভুরা ভারতীয় 
কেরানীর বুদ্ধি ও কর্মশান্ত কাজে খাটায় অথচ তদুপয্যন্ত বেতন দেয় না। অর্থাৎ 
বাঙালী যে 'জন্ম-কেরানী' একথা পন্রলেখক' স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন এবং যাঁদ 
তাহাকে বেশী বেতন দেওয়া হইত, তাহা হইলেই তানি সন্তুম্ট হইতেন। তাঁহার 
মনে হয় নাই যে, কেবল ইউরোপয়েরা নয়, মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরাও তাহাদিগকে 
এইভাবে খাটাইয়া নেয়। একজন এম. এস-স., বি. এল. বৈজ্ঞানিক বৃত্তিতে কিছু 
কারতে না পারয়া, বেকার উাঁকলের দল বৃদ্ধি করে, পরে হতাশ হইয়া 'কমার্স 
স্কুলে ঢুকিয়া টাইপ রাইটিং পত্রীলখন প্রভাতি শিখে এবং কোন ইউরোপীয়, 
মাড়োয়ারী বা গুজরাট ফার্মে সামান্য বেতনে কেরানীগার চাকুরি নেয়। পন্রলেখক 
আর একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, চাহিদা ও যোগানের আর্থনীতক নিয়ম 
অনুসারেই পারশ্রীমক নির্ধারত হয়। অনাহারক্রিষ্ট 'শাক্ষিত বা অর্ধাশাক্ষিত 
বাঙালীর দৃষ্টি সংবাদপত্রের 'কর্মখালি' বিজ্ঞাপনের দিকে সর্বদা থাকে। যখন একি 



৩৬২ আত্মচারত 

৩০1৪০ টাকা বেতনের পদের জন্য শত শত গ্রাজুয়েট দরখাস্ত করে এবং দরখাস্তে 
এমন কথাও লেখা থাকে যে, কাজ না পাইলে তাহার পরিবার অনাহারে মারবে 
তখন বেশী বেতনের আশা করাই যাইতে পারে না। তা ছাড়া, প্রাতযোঁগতা ক্ষেত্রে 
মাদ্রাজীরাও দেখা দিয়াছে,িরূপে আত সস্তায় দেহ ও প্রাণকে একন্র রাখা যায়, 
সে বিদ্যায় তাহারা 'সদ্ধহস্ত। এই মাদ্রাজী কেরানীরাও অনেকস্থলে গ্রাজুয়েট, 
ইংরাজীতে বেশী দখল আছে এবং আত কম বেতনে কাজ কাঁরতে রাজী। এককথায়, 
অসহায় বাঙালী কেরানীর মনোবৃত্ত অনেকটা “টমকাকার কুঁটিরের” ক্লাঁতদাসের 
মনোবৃত্তির মত। সে তাহার ভাগ্যে সন্তুষ্ট,_তাহার একমান্র দাব এই যে, তাহার 
প্রভু তাহার প্রীতি একটু সদয় ব্যবহার কারবে। তাহাকে যাঁদ একটা বাঁধা বেতন 
দেওয়া যায় তবে ক্লীতদাসের মত, কলর ঘাঁনর বলদের মত দিনরাত কাজ করিতে 
রাজী । কিন্তু তাহার সমস্ত বদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সে স্বাধীনভাবে জাবকাজনের 
চেষ্টা কখনই করিবে না, ইউরোপীয় ও অবাঙালশীরাই তাহা কারবে। “বাঙালশর 
মা্তজ্কের অপব্যবহার” সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্বে আম যাহা িখিয়াছিলাম, এই 
কেরানীরা তাহার প্রকৃষ্ট দৃড্টান্ত। 

সেক্সপিয়র তাঁহার “জুলিয়াস সিজার” নাটকে বাঙালী কেরানীদের কথা মনে 
কাঁরয়াই যেন 'লাখয়াছেন £_ 

আ্যাণ্টান £ গর্দভ যেমন স্বর্ণ বহন করে, সে তেমাঁন ভার বহন কারবে। আমরা 
তাহাকে যে ভাবে চালাইব, সেই ভাবে চাঁলবে। এবং আমাদের ধনরত্ব 'নার্দম্ট স্থানে 
যখন সে বহিয়া আবে, তখন আমরা তাহার ভার নামাইয়া তাহাকে ছাঁড়য়া দিব। 
ভারবাহী গর্দভকে যেমন ছাঁড়য়া দিলে সে তাহার কান ঝাঁড়য়া মাঠে চারতে য়ায় 
এও তেমনি করিবে। 

অক্টোভয়াস £ আপাঁন যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু সে বিশ্বস্ত ও 
সাহসী যোদ্ধা । 

আ্যান্টান £ আমার ঘোড়াও সেইরূপ, অক্লেভয়াস। সেইজন্য আম ভারবহনে 
তাহাকে নিষুন্ত কার। এই সৌনককে আম যুদ্ধ কাঁরতে শিখাই, চলতে, দৌড়াইতে, 
থাঁমতে বাল, তাহার দৌহিক গাঁত ও ভঙ্গ আমার মনের শাল্ততেই চালিত হয়।” 

প্রায় দেড় হাজার বংসর পূর্বে আয়ূবেদি শাস্ত্রের অন্যতম প্রবর্তক মহার্ধ 
সুশ্রুত সংক্ষেপে সেক্সীপয়রের এই ভাব ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। ভারবাহশ গর্দভ সম্বন্ধে 
তানি বালিয়াছেন,_“খরশ্চন্দনভারবাহশ ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য_অর্থাৎ ভারবাহশী 
গর্দভ কেবল চন্দনের ভারের কথাই জানে, তাহার সুগন্ধি জানে না। 

'সদাগরের কেরানাী" ভূলিয়া যায় যে, খাঁট ভারতীয় ফার্মেও যেথা বোম্বাইয়ে ) 
কেরানীদের বাজার-দর অনুসারে আতি সামান্য বেতন দেওয়া হয় এবং ব্যবসায়ঈরা 
তাহাদের কাজে খাটাইয়া নিজেরা ধনী হয়। 

দশ বংসর পূর্বে (১৯২২, জানআর ২৫শে) “ইংলিশম্যান, ভাবষ্যদ্বাণন 
কারযাছিলেন যে, বাঙালী কেরানী লোপ পাইবে। 



সপ্তাঁবংশ পাঁরচ্ছেদ ৩৬৩ 

কলিকাতার পারবর্তনশশল জনসংখ্যা 

উপরোন্ত শরোনামায় একটি প্রবন্ধে 'ইংালশম্যান' 'লাখয়াঁছলেন বাঙালীরা 
িরূপে তাহাদের কার্যস্থান হইতে ক্রমশই বে-দখল হইতেছে £_ 

“লোকে যখন বলে যে, গত ২০ বংসরে কলকাতার লোকসংখ্যার প্রভূত পাঁরবর্তন 
হইয়াছে, তখন তাহারা সাধারণতঃ কাঁলকাতার যে সব উন্নাতি হইয়াছে, জীবনযান্রার 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, রাস্তা-ঘাট, দালান-কোঠা, আলো ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা 
উন্নততর হইয়াছে, সেই সব কথাই ভাবে । তাহারা সর্বাপেক্ষা যে বড় পাঁরবর্তন 

তাহাই লক্ষ্য করে না। কাঁলকাতা ব্মেই অ-বাঙালী শহর হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং 
প্রতি বংসরই অজন্্র বিদেশী কাঁলকাতায় আমদানি হইতেছে_ উহাদের উদ্দেশ্য 
কাঁলকাতায় বসবাস করিয়া জশীবকার্জন করা। ইহারা যে কেবল ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশ হইতে আসে, তাহা নয়, পৃঁথবীর সমগ্র অণুল হইতেই আসে। যুদ্ধের সময় 
ভারতের বাহর হইতে লোক আসা বন্ধ হইয়াছল, কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে উহাদের 
সংখ্যা দুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে । একথা সত্য যে, জার্মীনেরা ভারত হইতে 
একেবারে বিদায় হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পাঁরবর্তে আমোরকাবাসীরা আঁসতেছে। 
তাহারাও জার্মীনদের মতই কর্মশান্তসম্পন্ন এবং কাঁলিকাতায় বাস কারবার জন্য দ্- 
সগ্কলপ। আর এক স্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরবতর্শ স্থানসমূহ হইতে আগত 
লোকদের ধাঁরতে হইবে, উহারা বাঙাল দোকানদারদের সঙ্গে রীতিমত প্রাতিযোগিতা 
কাঁরতে. আরম্ভ কাঁরয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক মধ্য এসয়া ও আর্মোনয়া হইতে 
আগত, উহারাও কাঁলকাতায় বাঙালীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া অন্নসংস্থান করিয়া 
লইতেছে। চীনা পাড়াতেও লোক বাঁড়তেছে এবং জুতা তৈরি ও ছনতারের কাজ 
বাঙালী মিস্তীদের নিকট হইতে তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বে-দখল করিয়াছে। 

“কন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সম্গে প্রাতযোগিতাতেই বাঙালী 
হিন্দু ও মুসলমান বেশী মার খাইতেছে। ২০ বংসর পূর্বেও কাঁলকাতা শহরের 
ঘন বসাঁতপূর্ণ জায়গাগুলি বাঙালীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। কিন্তু বমানে 
কলিকাতার কোন অণ্চল সম্বন্ধেই এমন কথা আর বলা যায় না। যুদ্ধের পূর্ব 
হইতেই অবশ্য মাড়োয়ারদের আমদাঁন হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও উহা পণ্টাশ 
বৎসরের বেশী হয় নাই। তৎপূর্বে মুচ্ছদ্দি, দালাল, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী, দোকান্দার 
যাহারা কলকাতার এশ্বর্ধ গাঁড়য়া তুলিতোছিল, তাহারা সকলেই ছিল বাঙালী । 
বড়বাজার বাঙালী-কেন্দ্র ছিল এবং সেখান হইতেই শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য চারিদিকে 
বিস্তৃত হইয়া পাঁড়ত। বর্তমানে বড়বাজারের কথা বালিলেই মাড়োয়ারীদের কথা 
বঝায়। মাড়োয়ারীরা কলিকাতাবু বড় বড় অর্থনীতিক সমস্যার মীমাংসা করে, এবং 
শেয়ারবাজারে, পাইকারণ বাজারে সর্বত্রই তাহাদের প্রভাব। খুচরা দোকানদারতেও 
পঞ্জাবী বোনয়া এবং হিন্দুস্থানী মুদদের আমদান হইয়াছে। উহারা আলগাঁলর 
মধ্যে নিজেদের ভাষায় 'লাখিত সাইনবোর্ড টাঙাইয়া পরম উৎসাহে ব্যবসা কারতেছে। 
কাঁলকাতার বিদেশী বস্ত্র বনের সুযোগ লইয়া বোম্বাইয়ে বোরা এবং পাঠান 



৩৬৪ আত্মচ্রত 

ব্যবসায়ীরা কির্পে বাজারে স্থান কাঁরয়া লইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দুই 
একবার বাঁলয়াছি। তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা কাঠন হইবে । যে কাজে বাঙালীদের 
প্রাতপাত্ত ছিল, সেই' কেরানীগাঁরর কাজ হইতেও পাশশী ও মাদ্রাজীরা তাহাদের 
বে-দখল করিতেছে। 

“সে দিন বেশীদূর নয়, যে দিন বাঙাল দালালের মত বাঙালী কেরানও বিরল 
হইবে। এই শহরের শ্রমশিল্পী ও যান্নকের কাজে শখেরা বাঙালীদের স্থানচ্যুত 
কারিতেছে। সাধারণ শ্রীমকের কাজ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই উীঁড়য়া ও পৃরবিয়াদের 
হস্তগত। ২০ বৎসর পূর্বে গৃহের ভূত্য প্রভীতির কাজ বাঙালী মুসলমানেরাই 
কঁরিত। এখন গুর্খা ও পাঠানেরা সেই সব কাজ কাঁরতেছে। কলিকাতার সমস্ত 
কাজকর্ম ও ব্যবসার হিসাব লইলে, এই অবস্থাই দেখা যাইবে । বড় বড় ইমারত 
মাড়োয়ারীদের দখলে এবং ফটকে রাজপৃতেরা পাহারা 1দতেছে। কাঁলকাতা যে 
আন্তজাতিক বসাত-স্থল হইয়া উঠিতেছে, ইহা তেমন ভাবে লক্ষ্য না কারলেও, 
বাঙালীরা যে এখান হইতে স্থানচ্যুত হইতেছে, এ কথা বাঙালীরা নিজেই বাঁলতেছে। 
বাঙালীরা “ধবংসোন্মুখ জাতি” ইহা বাঙালীদেরই উীন্তী।” 

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, গত ৮ বংসরে কলিকাতায় মাদ্রাজী ও পঞ্জাবীদের 
আমদান ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। 

(৭) বাঙালীর বিলোপ 

এইর্পে বাঙালণীরা জীবন-সংগ্রামে অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় 
না পাঁরয়া ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । রাজনশীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রেও তাহারা, 
হাঁটয়া যাইতেছে । সম্প্রাত “ম্যানচেস্টার গার্ডয়ান-এর ভারতাস্থত সংবাদদাতা 
একা প্রবন্ধে বাঙালীদের এই দুরবস্থা লইয়া আলোচনা কারয়াছেন। উত্ত পন্্রের 
ভারতাস্খিত সংবাদদাতা সাধারণতঃ যেরূপ বিচারবাদ্ধি ও সহানুভূতির পাঁরচয় দিয়া 
থাকেন, এই প্রবন্ধেও তাহার অভাব নাই। এতাঁদন ধাঁরয়া যেসব কথা বাঁলতোছ, 
প্রবন্ধে সেই সমস্ত কথার সার সংগ্রহ করা হইয়াছে । প্রবন্ধাট মূল্যবান, কেননা 
ইহাতে বুঝা যাইবে, বিদেশীরা আমাদের কি দাম্টতে দোঁখয়া থাকে £- 

গীত বৎসরের ভারতের রাজনশীতিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ কারলে দেখা যাইবে বাঙালীরা 
সেখানে লোপ পাইতে বাঁসয়াছে। 

“কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানন স্থানান্তরিত হইবার কয়েক বংসর পরেও 
বাঙালীরা ভারতের চিন্তানায়ক ছিল। পশ্চিম ভারতে গজ. কে. গোখলে এবং বাল 
গণ্গাধর তিলকের মত লোক জম্মিয়াছল বটে, কিন্তু সাহত্য, বিজ্ঞান, এবং রাজ- 
নীতিতে বাঙালীরা এ দাবি অবশ্যই কাঁরতে পারত যে, তাহারা আজ যাহা চিন্তা 
করে, সমগ্র ভারত পর দন তাহাই "চল্তা কারবে। কিন্তু বাঙালীরা এখন সচেতন 
হইয়া দোঁখতেছে যে, তাহাদের নেতারা বৃদ্ধ, তাঁহাদের স্থান অন্য কেহ গ্রহণ কাঁরতে 
প্ারতেছে না; এবং 'দল্লীর ব্যবস্থা-পাঁরষদে অথবা কংগ্রেসে বাঙাল? প্রাতানাধদের 



সস্তাঁবংশ পারচ্ছেদ ৩৬৫ 

প্রভাব খুবই কম।-_রাজনোতিক ভারকেন্ত্র বাংলা হইতে উত্তর ও পাশ্চিমে সায়া 
যাইতেছে। 

পশ্চিম ভারতের প্রাধান্য 

“পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ভারতীয় রাজনাঁতিতে একটা নূতন 
জানস। চিতপাবন ব্রাহ্গণেরা পূর্বে এই অঞ্চলের সমস্ত রাজনৌতক আন্দোলনে 
প্রাধান্য করিত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ তিলকের মৃত্যুর পর ব্যবসায়ীরা রাজনশীতিতে প্রভাব 
বিস্তার কারতৈে আরম্ভ কাঁরয়াছে। মিঃ গান্ধীর অভ্যুদয়ে নাশচতই তাহাদের লাভ 
হইয়াছে, কেননা তিনি গুজরাটী এবং এ সব ব্যবসায়ীদেরই স্বজাতি। তানি 
তাহাদের কংগ্রেসের যোগদানের সুবিধা কারয়া দিয়াছেন এবং দলের ফাণ্ডে বহু 
অর্থ দান করিয়া তাহারা নিজেদের স্থান সুদৃঢ় কাঁরয়া লইয়াছে। একবার যখন 
তাহারা আঁবন্কার কারল যে, ধনীদের পক্ষে রাজনীতিতে প্রভাব বস্তার করা কঠিন, 
তখন তাহারা ক্লমশঃই আধকতর ক্ষমতা হস্তগত করিতে লাগল । কংগ্রেসের ভিতরে, 
তাহারা বদেশী বনের মূল শান্ত। তূলাজাত বস্ত্রাদর উপর এ বদেশী বর্জন 
নীতির ফল সংরক্ষণ শুল্কের মতই। গান্ধী-আরুইন চস্তর পরেও যাহাতে এ 
াবদেশী বর্জনের অজুহাত থাকে, সোঁদকে তাহারা বশেষ দৃষ্টি রাখয়াছল। 

“স্মরণ রাখতে হইবে যে, গাম্ধী-আরুইন চুীন্ত 'ব্রাটশ দ্রব্য "পকোঁটিং করা 
বন্ধ কাঁরয়াছে, াবদেশ বর্জন আন্দোলন বন্ধ করে নাই। সম্ভবতঃ মিঃ গান্ধাঁ. 
বাজারে সর্ব প্রকার পিকেটিং বন্ধ হইলে সন্তুম্ট হইতেন, কেননা উহার ফলে অশান্তি 
ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা আছে। কন্তু এ বিষয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ ব্যবসায়ীরা 
তাঁহার বরুদ্ধে ছিলেন এবং প্যান্টের শতের বাঁহরে তান যাইতে পারেন না। 
“বোম্বে ক্লানকৃল" বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের মুখপন্ররূপে এ বিষয়ে মিঃ গান্ধীর 
বিরোধী । 

বাঙাল ও কলওয়ালাগণ 

“বাঙালী জাতনয়তাবাদীরা হাতে-বোনা খদ্দরের জন্য ত্যাগ স্বীকার কাঁরতে 
প্রস্তুত আছে, কিন্তু মাড়োয়ারী বা গুজরাট কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের লাভের 
জন্য তাহারা বেশ দাম কাপড় কিনিতে রাজী নয়। বাংলার প্রধান শিল্প পাট ; 
উহা প্রায় সমস্তই বিদেশে রপ্তাঁন হয় এবং কলিকাতার সকল জাতির ব্যবসায়খরা 
দেখিতেছে যে, তাহারা ভারতেক্ 'কামধেন্”। পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা যেভাবে 
ফেডারেটেড চেম্বার অব কমার্স দখল কারয়াছে এবং গবনমেন্টের উপর গিনজেদের 
মতামতের প্রভাব বস্তার কাঁরতেছে, তাহাতে এই ধারণা দৃঢ়ুতর হইয়াছে । করাচ ও 
বোম্বাইয়ের কয়েক জন পাশা বাঁণককে সাহায্য কারবার জন্য নৃতন লবণ শুল্ক- 
নীতির দ্বারা বাংলার উপর আঁতারক্ত ব্যয়ের বোঝা পাঁড়বে। ৪ 



৩৬৬ আত্মচারত 

কালো কোটধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি কর্মপ্রেরপার অভাৰ 

“বাংলার এই অবনাতি এমন সস্পন্ট যে, ভারতবাসীরা 'নজেদের মধ্যেই ইহা 
লইয়া খুব আলোচনা কারতেছে। অনেকে বিশ্বাবদ্যালয়কে দোষ দয়া থাকেন। 
বশ*বাঁবদ্যালয় মধ্যাবত্ত ভদ্রলোক বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বর্তমান বাংলার পক্ষে ইহা একটা দুলক্ষণ। বহু বংসর হইল জামদারশ্রেণ 
পল্লী হইতে শহরে চলিয়া আসতেছে এবং তাহাদের সন্তানদের সামান্য বেতনে 
কেরানীগাঁর করা ছাড়া আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া মনে হয়। ইহা একটা 
অদ্ভূত ব্যাঁধ যে, এই প্রদেশের ভদ্রলোক যুবকদের উচ্চাকাঙক্ষা নাই, এমনাঁক ধনীর 
ছেলেরাও সামান্য কেরানীগাঁর প্রভাতি কাজ পাইলেই সন্তুষ্ট হয়; পক্ষান্তরে 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া বাঙালঈদের প্রত্যেক ব্যবসায় হইতে 
স্থানচ্যুত কাঁরতেছে এবং যে সমস্ত কাজে শান্ত ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, সে সমস্ত 
তাহারাই করিতেছে । শিক্ষাপ্রণালীর উপর সমস্ত দোষ চাপানো নির্বাদ্ধিতা ;- 
বাঙালীর চারত্রে এমন কিছ; ভ্রুটি আছে, যাহার ফলে অতটতের গৌরবে মশগুল 
হইয়া অকর্মণ্য অবস্থায় কালযাপন কাঁরতেছে।” 

এই অংশ ছাপাখানায় পাঠাইবার সময় আম “লবাঁ্ট” পত্রে (১১-৮-৩২) 
খ. 0. [২.স্বাক্ষারত একট প্রবন্ধ পাঁড়লাম। ম্যানচেস্টার গার্ডয়ানের' পত্রপ্রেরকের 
আধকাংশ কথার তান পুনরাবাঁত্ত কারয়াছেন ৪ 

“বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বাঙালীরা কেবল অনূচরের দল সত্রন্ট 
করিয়াছে, নেতার জন্ম দিতে পারে নাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাগরেতা মান্র 

কাঁরয়াছে, একথা বাঁললে ভূল বলা হইবে। ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলা দেশ ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ ও 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতের রাজনীতক্ষেত্রে ও সাবজনীন আন্দোলনে 
বাঙালীরই প্রাধান্য ছিল। উহার পর এই প্রাধান্য হইতে নাময়া বাংলা অন্যান্য 
প্রদেশের সমপর্যায়ে দাঁড়ায়। এ সমস্ত প্রদেশের লোক তখন নিজেদের রাজনোতিক 

জীবনকে সঙ্ঘবদ্ধ ও উন্নততর কারয়াছে এবং যে সমস্ত রাজনীতিক নেতা তাহাদের 
মধ্যে দেখা "দয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙালী নেতাদের সঙ্গে বাদ-প্রাতবাদে সমানভাবে 
প্রাতযোগিতা করিতে পাঁরতেন। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় পযন্ত এই অবস্থা 
বর্তমান ছিল।......কল্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালীরা ভারতের নেতৃত্ব 
কাঁরয়াছেন, একথা অস্বীকার করাও যেমন ভুল,_ভকটোিয়ান যুগে” বাঙালীদের 
যে প্রাধান্য ছিল, তাহা হইতে চ্যুত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করাও তেমনি ভুল।” 

(৮) বাঙালীদের ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশ হইতে বার্ষক অর্থশোষণ 

এ বষয়ে আধক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বিগত আদমসূমারর বিবরণে 
দেখা যায়, বাংলাদেশে ২২ লক্ষ অ-বাঙাল (অর্থাৎ ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশের লোক) 

আছে।« তাহারা মন্দার সময়ে কিংবা ২।৩ বৎসর অন্তর স্ব-প্রদেশের বাড়ীতে যায়। 



সপ্তাবংশ পারচ্ছেদ ৩৬৭ 

বাংলায় কাজ চালাইবার জন্য নিজেদেরই কোন লোক রাখিয়া যায়। ই. আই. 
রেলওয়ের যান্রীসংখ্যা পরীক্ষা কাঁরলে দেখা যাইবে, অন্য প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে 
ক্মাগত লোক আমদাঁন হইতেছে । তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেই স্বীপনত্রাদ সঙ্গে 
আনে। মাড়োয়ারী, ভাঁটয়া প্রভাতিদের মধ্যে যাহারা এদেশে সপাঁরবারে স্থাঁয়ভাবে 
বসাঁত কাঁরয়াছে তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে এবং তাহারা সাধারণতঃ কাঁলকাতাতেই 
থাকে। ২২ লক্ষের মধ্যে ২ লক্ষ স্বীলোক ও শিশুদের সংখ্যা ধরা যাইতে পারে, 
ইহারা উপার্জন করে না। একজন কুল, ধোপা বা নাপিত পর্য্ত মাসে ২৫1৩০ 
টাকা উপার্জন করে। একশ্চেঞ্জ গেজেট বা ক্যাঁপিট্যালের পাতা উল্টাইয়া যদ দৈনিক 
ব্যবসায়ের হিসাব এবং পরুয়ারং হাউসের” কার্যাবলী পরাঁক্ষা করা যায়, তাহা 
হইলে স্পস্ট দেখা যাইবে বাংলার চলাঁত কারবারের টাকা এবং স্থায়ী সম্পদের কত 
অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্স্ট মাড়োয়ারী, ভাঁটয়া প্রভীতিদের হাতে আছে। তাহাদের 
মধ্যে অনেকে লক্ষপাঁতি।0২৪) বাঙালীদের সেখানে স্থান নাই। 

যাঁদ এই সমস্ত লোকের মাঁসক আয় গড়ে &০. টাকা ধরা যায়, তাহা হইলে 
উহারা বশ লক্ষ লোকে মাসে অন্ততঃপক্ষে ১০ কোটি টাকা উপার্জন কারতেছে। 
অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১২০ কোট টাকা বাংলাদেশ হইতে শোঁষত হইতেছে (২৪৫) 
সপ আহা... ৯, সপ আপা 

(২৪) ১৯২১ সালের আদমসূমারির বিবরণে দেখা যায়, রাজপূতানা এজেন্সীর ৪৭,৮৬৫ 
জন এবং বোম্বাই প্রদেশের ১১,২৩৫ জন লোক বাংলাদেশের আঁধবাসী হইয়াছে। প্রথমোল্তদের 
মধ্যে ১২,৫০৭ জন গিকানপরের লোক এবং ১০,৩১৬ জন জয়প্রের লোক কলিকাতাতেই আছে। 
আদমসূমারির ববরণ লেখক বাঁলয়াছেন,_“উত্তর ভারতের বাবসায়শরা কালকাতা শহরের ব্যবসা- 
বাণিজ্যে ক্রমেই আঁধক পাঁরমাণ অংশ গ্রহণ কাঁরতেছে। কলকাতার বাঁহরেও তাহারা নিশ্চয়ই 
এরুপ কাঁরয়া থাকে৷” বোম্বাই হইতে এত লোক যে কলকাতায় আমদান হইতেছে, তাহার 
-কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি বাঁলয়াছেন, “এ প্রদেশের ব্যবসায়শরা আধক সংখ্যায় কাঁলকাতায় 
আসাতেই এরূপ ঘাঁটতেছে।” 

(২৫) এই সংখ্যা অনেকের 'ানকট অসম্ভব ও আঁবশ্বাস্য মনে হইতে পারে। ইহার প্রমাণ 
স্বরূপ বহু তথ্য আমার হাতে আছে। কাঁলকাতার নিকটবর্তী পাটকলসমৃহের এলাকায় যেসব 
ডাকঘর আছে, উহা হইতে ১৯২৯ সালে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার মাঁণ-অর্ডার হইয়াছে £__ 
[10197 009 1৬11119 /১950901910191, [২6190910 1939. 

একজন বিহার প্রবাসী পদস্থ বাঙালী আমাকে 'লিখিয়াছেন “বহার ও অন্যান্য প্রদেশের 
বাঙালীদের সম্বন্ধে আপাঁন যে যত্ন লইতেছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। গত মাসে ছাপরা 
ডাকঘরেই বংলা হইতে ১০ লক্ষ টাকা মাঁণ-অর্ডার আঁসয়াছে। ইহা এক সারণ জেলাতেই বাংলা 
হইতে আগত টাকার হিসাব। 
05545540 হি 
জানুআঁর (১৯২৭) টাকা ১১,৫৮,০০০ 
ফেব্রুআরি (১৯২৭) রঃ রর ॥. ১১,০২১৮০০ 
মার্চ 0১৯২৭) ) . ৯১১৩৭১,৯০১ 

নজির লিল রানার টার রা হইত রাজা 
মাসেমাসে গড়ে এক হাজার টাকার বেশঈ বাংলাদেশে মাঁন-অর্ডার হয় না। এখানে যে কয়েক 
জন বাঙাল থাকে, তাহারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করে,_বিশেষতঃ, আমরা এই প্রদেশের 
আঁধবাসণ হইয়াছ বালয়া এখানেই উপাঁজত অর্থ ব্যয় কাঁর। [কল্তু একাঁট স্কুলের মাস্টারও 
যাঁদ বাঙালগকে দেওয়া হয় অমাঁন চারাদিক হইতে চিৎকার উঠে বিহার 'বিহারীদের জন্য!” 

“বাংলার সম্পদ শোষণ” এই শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯২৭ সালে আনন্দবাজার পান্রকা লিখিয়াছেন, 
_+১৯২৬ সালে একমাত্র কটক জেলাতেই বাংলা হইতে ৪ লক্ষ টাকার মাঁন-অর্ডার হইয়াছল। 



৩৬৮  আত্মচাঁরত 

আম যতদূর সম্ভব তথ্য দ্বারা আমার কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য, 
সাঠক তথ্য পাওয়া যায় না এবং আমার হিসাব কতকটা অনুমান মান্র, যাঁদও তাহার 
ভিত্তি সুদূঢ়। বিশেষজ্ঞেোরো যে সব হিসাব দিয়াছেন, তাহার দ্বারা 
আমার অনুমান অনেক সময়ই সমর্থিত হয়। বাংলা হইতে কত টাকা বোম্বাই, 
রাজপুতানা, বিহার এবং য্বস্তপ্রদেশে বাহির হইয়া যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে সঠিক 
বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু ষে হিসাব এখানে দেওয়া 
যাইতেছে, তাহা ধাীঁরভাবে বিবেচনা কারবার যোগ্য । 

সকলেই জানেন 'যে, মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য স্বচ্ছল অবস্থার হিন্দুস্থানীরা 
আটা, ডাল, ঘি খাইয়া থাকে, এ সব জিনিস তাহারা বাংলার বাহর হইতে নিজেরাই 
আমদানি করে। কেবল উড়িয়ারা ভাত খায়। সুতরাং আমরা বালতে পারি যে__ 
অবাঙালীরা যাহা উপার্জন করে, তাহা তাহাদের নিজেদের পকেটেই যায়। সুতরাং 
মাড়োয়ারী, ভায়া বা পঞ্জাবী যাঁদও কলিকাতায় থাঁকয়াই অর্থ উপার্জন করে, 
তবু তাহাদের অর্থে বাংলার সম্পদ বাঁদ্ধ হয় না, কিংবা তাহারা বাংলার আঁধবাসঈ 
হওয়াতে বাংলার কোন আর্ক উন্নাতি হয় না।(২৬) তাহারা কামস্কাটকা বা 
1টম্বাকটোর আঁধবাসী হইলেও বাংলার বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। 

মাড়োয়ারীরা বাংলার চাঁরাঁদকে তাহাদের জাল বস্তার কাঁরয়াছে। তাহারা 
চতুর, বেশ জানে যে, বাঙালীদের চোখ একবার খুললে এবং ব্যবসার দিকে তাহাদের 
মতি গেলে. তাহাদের মোড়োয়ারীদের) স্থানচ্যুত হইতে হইবে এবং বাংলাদেশে এ 
সকল সূবিধা আর তাহারা ভোগ করিতে পারবে না। এই আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই 
তাহারা কোন বাঙালী যুবককে তাহাদের ফার্মে শিক্ষানীবসরূপে লইতে চায় না। 
বাঙালী যূবকেরা কখন কখন ইউরোপীয় ফার্মে শক্ষানাবস হইতে পারে এবং ব্লমশঃ 
উচ্চতর পদ লাভ কাঁররা অবশেষে অংশীদার পযন্তি হইতে পারে। কিন্তু একজন 
বাঙালনর পক্ষে মাড়োয়ারী বা ভায়া ফার্মে শিক্ষানীবস হওয়া অসম্ভব। কেবল 
ইহাই নহে। আম এমন অনেক দণ্টান্ত জান যে, বাঙাল যুবকেরা যে সব ছোটখাট 

ব্যবসা কারয়াছল, তাহা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে । মাড়োয়ারশ প্রাতিযোগীরা অত্যন্ত 
কম দরে মাল 'বক্য় করিয়া এ সব বাঙালন ব্যবসায়ীর আর্থক ধ্বংস সাধন কাঁরয়াছে! 
এই কারণে বাঁলতে হয় যে, মাড়োয়ারীরা নামে কলকাতার অধিবাসী হইলেও তাহারা 
বাংলার স্বার্থের বিরোধী, এককথায় এই সব অ-বাঙালী আঁধবাসীদের ব্যবসার স্বার্থ 

স্্পপপি স 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, উঁড়য়ারা বাংলাদেশে রাঁধুনি, চাকর, প্লাম্বার এবং কুল 'হিসাবে অর্থ 
উপার্জন করে। সূতরাং অন্যান্য অ-বাঙালী অপেক্ষা ভীঁড়য়ারা কম টাকা দেশে পাঠাইতে পারে। 
কন্তু মাঁন-অর্ডার যোগে তাহারা তাহাদের সাত অর্থের আঁত সামান্য অংশই পাঠায়। বোশর 
ভাগ অর্থ তাহারা বাড়শ যাইবার সময় সত্গে লইয়া যায়।” 

(২৬) স্থানীয় কোন সংবাদপত্রে জনৈক পনপ্রেরক লিখিয়াছেন_€৬ই জান্আরি, ১৯৩২) £ 
£“অ-বাঙালীদের সাধারণ প্রথা এই যে, তাহারা নিজেদের জাতীয় মুচি, নাপিত, ধোবা, ভূত্য 

প্রভীতি রাখে। তাহার অর্থ এই যে, বাঙালীরা অ-বাঙালীদের নিকট হইতে এক পয়সা লাভ 
কাঁরতে পারে না। ইউরোপীয় ফার্মগ্ীল 'কল্তু সাধারণতঃ বাঙালী কর্মচারীদের সাহায্যে 
তাহাদের আফস ও কাজকারবার চালাইয়া থাকে ।” 
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ছাড়া বাংলার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নাই, এবং তাহারা বাংলার অর্থে পনস্ট হইয়া 
বাংলারই আর্ক উন্নাতির পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। 

আম স্বীকার কার যে, পাট ও চা”-এর ব্যবসায়ে পাঁথবীর বাজার তাহাদের 
আয়ত্ত। এই দুই ব্যবসায়ে যে লাভ হয়, তাহাতে বাংলার অর্থ শোষিত হয় না, কিন্তু 
তদ্ব্যতত যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার কথা আম উল্লেখ কারয়াছ, তাহা বাংলারই 
শোষিত অর্থ। বাংলা হইতে অ-বাঙালনীদের উপাজিতি প্রত্যেকটি টাকা বাংলার 
হতভাগ্য সন্তানদের মুখ হইতে ছিনাইয়া লওয়া খাদ্যের সমান। 

যখনই কোন যুবককে উপদেশ দেওয়া হয় যে, কেরাননীগাঁর বা স্কুলমাস্টার 
না কাঁরয়া ব্যবসা-বাঁণজ্য কর,-তখনই সে মামুলী জবাব দেয়_“কোথায় মূলধন 
পাইব 2৮ ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে, দেশ- 
1হতকামী ব্যান্তরা বহু ষুবককে ব্যবসা কারবার জন্য মূলধন দিয়াছেন, একথা আম 
জানি।_কন্তু প্রায় সর্বন্রই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, এ সব যুবকেরা ব্যবসায়ে সফল- 
কাম হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কাঁরতে হইলে প্রথমতঃ 
রীতিমত শিক্ষানাব'স করা প্রয়োজন। আগে ক্ষুদ্র আকারে ব্যবসা আরম্ভ কাঁরয়া 
আভজ্ঞতা সণ্টয় করিতে হইবে এবং যাঁদ প্রথমাবস্থায় সাফল্য লাভ করা নাও যায়, 
তবু ব্যবসায় সম্বন্ধে ওয়াঁকবহাল হইতে পারা যায়। ব্যর্থতাই সাফল্যের অগ্রদূত । 
আমাদের সাধারণ যুবকেরা ব্যবসার আরম্ভেই যাঁদ ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা 
ভগ্নহৃদয় হইয়া পুনরায় সেই পুরাতন বাঁধা পথ চাকার) অবলম্বন করে। 

বাংলাদেশে এফটা প্রবাদ আছে ষে, মাড়োয়ারীরা প্রথমতঃ লোটা-কম্বল ও ছাতু 
লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। রেলওয়ে হইবার পূর্বে মারবারের মরুভূমি হইতে 

' তাহারা পায়ে হাঁটিয়া বাংলাদেশে আসত । এখনও তাহারা এঁরুপই করে, প্রভেদের 
মধ্যে পায়ে হাঁটার পাঁরবর্তে রেলগাড়ীতে চড়ে। আর আমাদের যুবকেরা াবলাসী 
ও অলস; তাহারা চায় কোন কম্ট না করিয়া ফাঁক "দয়া কার্ধাসাঁদ্ধ কাঁরতে! 
কোঁটিপাতি ব্যবসায় কানেগী যুবকাদগকে যে উপদেশ 'দয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা 
উল্লেখযোগ্য ৪ 

“আজকাল দাঁরদ্যকে অনিম্টকর বাঁলয়া আক্ষেপ করা হয়। যে সমস্ত যুবক 
ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে না, তাহাদের জন্য করুণা প্রকাশ করাও হয়। কিন্তু এ 
বিষয়ে প্রোসডেন্ট গারফিল্ডের ডীন্ত আম সম্পূর্ণ সমর্থন কাঁর-_যুবকের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা বড় পৈতৃক সম্প্তি দারিদ্র্য” আম ভাঁবষ্যদ্বাণী কারতোঁছ যে, এই 
দাঁরদ্রদের মধ্য হইতেই মহৎ এবং সাধু ব্যান্তরা জন্মগ্রহণ কারবেন। আমার এ 
ভাবষ্যদ্বাণী অর্থশূন্য আতরঞ্জন হে । কোঁটপাঁতি বা আঁভজাতদের বংশ হইতে 
পাঁথবীর লোকশিক্ষক, ত্যাগণী, ধর্মাত্মা, বৈজ্ঞানিক, আঁবজ্কারক, রাজনীতিক, কাব 
বা ব্যবসায়ীরা জন্মগ্রহণ করেন নাই। দারিদ্রের কুটীঁর হইতেই ইহারা আঁসয়াছেন। 
82 সকলেই বাঁলবেন যে, যুবকের প্রথম কর্তব্য আত্মানর্ভরশীল হইবার জন্য 
নজেকে শাক্ষত কারয়া তোলা ।৮ ৮7176277702 0 8%517555, 

২৪ 
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(৯) বোম্বাই কিভাবে বাংলার অর্থ শোষণ কারিতেছে 

বাংলার বাজারে বোম্বাই মিলের কার্পাস বস্জাত কি পাঁরমাণে চাঁলতেছে, 
তাহার সাঁঠক 'হসাব দেওয়া কঠিন। যতদূর হিসাব সংগ্রহ কারতে পারয়াছি, 
তাহাতে মনে হয়, কাঁলকাতা বন্দরে বাহর হইতে প্রায় ১২৫.২ কোট গ্রজ কাপড় 
আমদাঁন হয়, আর স্থানীয় উৎপন্ন বস্তজাতের পাঁরমাণ মান্র ১৩:৪ কোট গজ। 
কাঁলকাতা বন্দরে যে কাপড় আমদাঁন হয় তাহা সমস্ত বাংলা, বহার, আসাম এবং 
যুক্তপ্রদেশেরও কতকাংশে যায়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কাঁলকাতা বন্দরে 
আমদানী স্বদেশ মালের কাপড় বাংলাদেশেই বেশী বিক্রয় হয়। অন্যান্য স্থানে, 
শবশেষতঃ বিহারে হাতে বোনা কাপড় খেদ্দর) বোশ চলে। বিশেষ সতক্তার সাঁহত 
হিসাব কাঁরয়া আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯২৭-২৮ সালে যে ১২৫২ কোটি গজ 
কাপড় কলকাতা বন্দরে আমদান হইয়াছিল (মিঃ হার্ডর হিসাবে), তাহার মধ্যে 
১০০ কোটি গজ কাপড়ই বাংলাদেশে বিকুয় হইয়াছিল। এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা জীবনযাত্রার আদর্শ উচ্চতর, কেননা 
এখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী । বাংলাদেশে বিক্লীত এই ১০০ কোঁট গজ 
কাপড়ের মূল্য ১০ কোটি টাকা ধরা যাইতে পারে। সরকারী বিবরণে দেখা যায় যে, 
১৯২১ সালে বাংলাদেশে যে ভারতীয় বস্বজাত আমদানি হয়, তাহার মূল্য ৬ কোটি 
টাকা হইবে। ইহার সঙ্গে পূর্বোন্ত হিসাবের সামঞ্জস্য আছে বলা যাইতে পারে। 
কেননা ১৯২১ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসারের ফলে ভারতীয় মিলের 
বস্ত্রজাত ক্লমেই বেশী পাঁরমাণে বিদেশী বস্ত্জাতের স্থান আঁধকার কারতেছে।(২৭) 

'ক্যাপিট্যাল" (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩১) পত্রে এই সম্পর্কে কয়েকটি স্ীচান্তিত 
মন্তব্য প্রকাঁশত হইয়াছে £_ 

“কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, আরও ১৫০।২০০ মল তোর 
কারলে ভারতের চাঁহদা 'মাটবে। সুতরাং বাংলা যাঁদ তাহার নিজের কাপড়ের 
চাঁহদা নিজে 'মিটাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইতে 
হইবে। অন্যথা তাহাকে চিরকাল বোম্বাইয়ের তাঁবেদারিতে থাকতে হইবে, কেননা 
এখন যেসব কাপড়ের কল আছে, সেগুলি বোম্বাইয়ের এলাকার মধ্যেই অবাঁস্থত। 
কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র হইবার সুযোগসুবিধা বোম্বাইয়ের চেয়ে বাংলার কম নহো। 
এ বিষয়ে বাধা বাংলায় উপয্ন্ত মূলধন ও উৎসাহের অভাব। কয়লা, তূলা, শ্রম 
এবং চাহিদা এ সবই পাওয়া যায়, কিন্তু 'ব্রাটশদের কর্মশান্ত অন্য পথে গিয়াছে এবং 
বস্নীশলেপে বোম্বাই প্রদেশ তাহার আর্থিক সম্পদ ও রাজনোতিক প্রভাবের বলে 

(২৭) হীণ্ডয়ান চেম্বার অব কমার্সের সেকেটারশ মিঃ এম. দি. গান্ধধী একজন বিশেষজ্ঞ 
যান্ত। তাঁহার [170180. 00602 1550115 [1100309 গ্রল্থে তিনি 'হসাব করিয়া দেখাইয়াছেন 

ষে, প্রাতি বংসর প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের বস্্জাত বাহির হইতে বাংলায় আমদান হয়। 
আম কমপক্ষে ১০ কোট টাকা ধরিয়াছ। 

অবশ্য বোম্বাই যে কাপড় যোগায়, তাহার মূল্য হইতে কাঁচা তূলার মূল্য বাদ দিতে হইবে, 
কেনন্ বাংলাতে তূলা উৎপন্ন হয় না। 
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একরুপ একচেটিয়া অধিকার স্থাপন কাঁরয়াছে। ইহার ফলে স্বদেশী আন্দোলন 
ও সংরক্ষণ শুক্ক-নীতি-প্রসৃত সমস্ত লাভের কাঁড় বোম্বাইয়ের ভাণ্ডারে যাইতেছে। 
এ বিষয়ে কোন অস্পন্টতা নাই। গত কয়েক বৎসর ধাঁরয়া ভারত আমদানী বস্ত্র- 
জাতের জন্য বৎসরে ৬০ কোট টাকা ব্যয় করিয়াছে। এ ব্যবসা নানা কারণে 
ভারতীয়দের হাতে যাইয়া পাঁড়তেছে এবং দেখা যাইতেছে যে, আঁধকাংশ কাপড়ের 
কলই বোম্বাই প্রদেশে প্রাতম্ঠিত হইতেছে । ইহার ফলে কেবল বন্নীশল্পে নয়, 
সমস্ত প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্ক ব্মাপারে বোম্বাই প্রদেশই ভারতে প্রভূত্ব 
কাঁরবে। বোম্বাইয়ের এই আর্ঘক আভযান এখনই আরম্ভ হইয়াছে । যাঁদও ইহা 
এখন প্রাথামক অবস্থায় আছে এবং কয়েক বংসর পরে কাঁলকাতা ও ব্িটিশ সম্প্রদায়, 
কংগ্রেস কার্ধপ্রণালী অনুসারে, আর্ক ব্যাপারে বোম্বাইয়ের অধীন হইয়া পাঁড়বে। 
জামসেদপুরে যাহা ঘঁটয়াছে, কালকাতাতেও তাহারই পুনরভিনয় হইবে। আর 
বোম্বাই যাঁদ বম্ত্রীশল্পে আরও সমপ্রাতিম্ঠত হয়, তাহার কার্ক্ষেত্র আরও 1বস্তৃত 
হয়, তবে সে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও আর্থক ব্যাপারে ভারতের রাজধান? হইয়া দাঁড়াইবে 
এবং কাঁলকাতা বজয় কারতে তাহার পক্ষে ২০ বংসরের বেশী লাগবে না। 
আমাদের এই অনুমান যাঁদ সত্য হয়, তবে স্বরাজের আমলে, বাংলাদেশ আর্থিক 
ব্যাপারে পরাধীনই থাঁকয়া যাইবে, কেবল 'ব্রাটশ বাঁণকদের পাঁরবর্তে বোম্বাইয়ের 
ব্যবসায়ীরা তাহার প্রভু হইবে ।”_ডিচারের ডায়েরী । 

বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা বাঙালীদের দেশপ্রেমের সৃযোগ- লইয়া যেভাবে 
বাংলাকে শোষণ কারয়াছে, তাহার পাঁরচয় নিম্নালাঁখত কথোপকথনের ভিতর "দিয়া 
পাওয়া যাইবে। বোম্বাইয়ের একজন কলওয়ালার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এইরূপ 
.কথাবাতণ হইয়াছল £_ 

“আপাঁন জানেন যে, ইহার পূর্বেও স্বদেশী আন্দোলন হইয়াছিল ?” 
“হাঁ, তাহা জান।”_ আম উত্তর দিলাম। 
“আপাঁন ইহাও অবশ্য জানেন যে, বঙ্গভঙ্গের সময়ে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা 

স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ পূর্ণমান্রায় গ্রহণ কাঁরয়াছিল? যখন এ আন্দোলন 
বেশ জোরে চাঁলতেছিল, তখন আমরা কাপড়ের দাম চড়াইয়া দিয়াছিলাম। আরও 
অনেক কিছ অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম।” 

“হাঁ, আম এ সম্বন্ধে কিছ? শানয়াছ এবং তাহাতে বেদনা বোধ কাঁরয়াছ।” 
“আম আপনার দুঃখ বুঝিতে পারি, কিন্তু ইহার কোন সঙ্গত কারণ দেখ না। 

আমরা দান-খয়রাতের জন্য ব্যবসা কারতোছি না। আমরা লাভের জন্য ব্যবসা করি, 
অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতে হয়। আমাদের পণ্যের মূল্য চাঁহদা অনুসারে 
নিরধাঁরত হয়। চাঁহদা ও যোগান্সের অর্থনীতিক নিয়ম কে লঙ্ঘন কারতে পারে? 
বাঙালীদের জানা উচিত ছিল যে, তাহাদের আন্দোলনে স্বদেশী বস্দের চাঁহদা বৃদ্ধি 
পাইবে ও উহার মূল্য বাঁড়য়া যাইবে ।” 

আঁম বাধা দিয়া কাঁহলাম, “বাঙালীদের প্রকৃতি আমার মতই বিশবাস-প্রবণ। 
অহারা 'ীবশবাস করিয়াছিল যে, কলওয়ালারা দেশের সম্কটসময়ে স্বার্থশপরতার 
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বশবতী হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা কাঁরবে না। কলওয়ালারা এতদূর চরমে উঠিয়াছল 
যে, বিদেশী কাপড়ও প্রতারণা করিয়া দেশী বিয়া চালাইতে কুঁণ্ঠত হয় নাই।” : 

“আমি আপনার বিশ্বাসপ্রবণ স্বভাবের কথা জানি, সেইজন্যই আপনাকে 
আসতে বাঁলয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য আপনাকে সতর্ক কারয়া দেওয়া_ যাহাতে 
সরলহৃদয় বাঙালীদের মত আপাঁনও বিভ্রান্ত না হন।” 980011 : 44492128747 
777, ০]. ]]. 

অন্য প্রদেশের লাভের জন্য বাংলাদেশ ও তাহার দারদ্রু কষকদের ভাবে শোষণ 
করা হইতেছে, তাহার আর একটি দন্টান্ত দিতেছি। 'াবদেশ হইতে আমদানী 
করোগেট টিনের ইস্পাতের) উপর আঁতারন্ত শুজ্ক বসাইয়া টাটার লৌহাশিজ্প- 
জাতকে যেভাবে সংরক্ষিত করা হইয়াছে, তাহাতে বাংলার স্বার্থকেই বাল দেওয়া 

হইয়াছে, ইহা আম নানা তথ্য সহকারে প্রমাণ করিতে পাঁর। ইমম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স 
বা সাম্রাজ্যবাঁপিজ্য-নীতির জন্য কেবলমাত্র 'র্রাটশ লৌহজাত এই আতারন্ত শুজ্ক 
হইতে নিচ্কৃতি পাইয়াছে। বর্তমান আমদান-শুল্কের ফলে বাংলাদেশকে দ্বিগুণ 
ক্ষাত সহ্য কারতে হইয়াছে । বাংলা করোগেট টিনের প্রধান খাঁরদ্দার, বাংলার দরিদ্র 
লোকেরা বিশেষ পূর্ববঙ্গের কৃষকেরা এই আমদানি-শুল্ক বাঁদ্ধর জন্য করোগেট 
টনের জন্য বেশী মূল্য দিতে বাধ্য হয়। যখন প্রাত টনে দশ টাকা শুক ছিল, 
তখন করোগেট টিনের দাম ছিল-প্রাতি টন ১৩৭. টাকা। ১৯২৫--২৬ 
সালে টাটা কোম্পানর চিংকারের ফলে এ শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়া টন প্রাত ৪৫২ টাকা 
হইল। ১৯২৬ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এ শুল্ক কিছু কাঁময়া টন প্রাতি ৩০২ 

টাকা থাকে। ১৯৩১ সালে এ শুল্ক হঠাৎ বাঁড়য়া টন প্রতি ৬৭. টাকা হইয়া দাঁড়ায়, 
১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শতকরা ২৫. টাকা 'সারচাজের' দরুন উহা বৃদ্ধি 
পাইয়া টন প্রতি ৮৩%০ আনায় উঠে। এই শুল্কবৃদ্ধির ফলে বাংলার দারিদ্র কৃষকদের 
বিষম ক্ষাতি হইল। এঁদকে টাটা কোম্পানি শুল্কবাঁদ্ধির সুযোগ লইয়া করোগেট 
টনের দাম টন প্রাতি ২১৮. টাকা চড়াইয়া 1দয়াছে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এই 
দেশীয় শিল্পের সঙ্গে বিদেশী শিল্পের মূল্যের এত বেশী তফাত যে, দেশবাসী 
দাবি কারতে পারে কেন এই দেশীয় শিল্পের উন্নাতসাধন কাঁরয়া মূল্য সুলভ 
কারবার ব্যবস্থা হইবে নাঃ করোগেট টিনের ব্যবসা পূর্বে বাঙালী ব্যবসায়ীদের 
হাতে ছিল, কিন্তু আতারন্ত মূল্যবৃদ্ধির ফলে 'এ সমস্ত বাঙাল? ব্যবসায়ীরা ধংস 
পাইতে বাঁসয়াছে। এখন অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা বাঙালীদের স্থানচ্যুত কারয়া কমে 
ক্রমে এই ব্যবসা হস্তগত করিতেছে । কেননা ঠাটারা এখন আর বাঙাল ব্যবসায়ীদের 
সঙ্গে কারবার কাঁরতে প্রস্তুত নহে। সূতরাং আম যে বাঁলয়াছ, বোম্বাইওয়ালাদের 
লাভের জন্য বাঙালশদের শোষণ করা হইতেছে, জহাদের স্বার্থ বাল দেওয়া হইতেছে, 
তাহা এক বর্ণও মিথ্যা নয়। অদস্টের পাঁরহাসে বাংলা বোম্বাইয়ের শোষণক্ষেত্র 
হইয়া উঠিয়াছে, এ প্রদেশের ব্যবসায়ীরা বাংলায় আঁসয়া বাঙালীদের স্কন্ধে চিয়া 
এশবর্য সণ্য় কাঁরতেছে। 

ট্টা কোম্পাঁন এতকাল. ধাঁরয়া সংরক্ষণ-নীতি ও সরকারী সাহায্যের স্াবধ্া 
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ভোগ কারবার ফলে যাঁদ 'ীজেদের পায়ে দাঁড়াইতে এবং 1বদেশশ প্রাতযোগতার 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা কারিতে সমর্থ হইত, তবে বাংলার লোকেরা যে স্বার্থত্যাগ কারতে 
বধ্য হইয়াছে, তাহার একটা সার্থকতা থাঁকত। অর্থনীতিশাস্তের ইহা একটা 
সুপাঁরচিত সত্য যে, কোন শিশু শিল্পকে রক্ষা কারবার জন্য 'ার্দ্ট সময়ের জন্য 
সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। কিন্তু 'চরকাল ধাঁরয়া এরূপ সংরক্ষণ 
করা যাইতে পারে না, কেননা তাহাতে অযোগ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং পাঁরণামে 
তাহার দ্বারা দেশের অর্থনোৌতিক দুর্গাতি ঘটে। টাটা কোম্পাঁনর দম্টান্তে ইহা 
প্রমাণিত হইয়াছে । এই দারদ্রদেশের আধবাসঈদের অবস্থার তুলনায় 'ব্রাটশ শাসন 
ব্যয়সাধ্য বাঁলয়া গণ্য হয়। কিন্তু টাটারা তাহার উপর টেক্কা দিয়াছে। বহু বংসর 
পূর্বে স্যার দোরাব টাটা গর্ব কারয়া বাঁলয়াছলেন, তাঁহার কারবারে বিদেশ হইতে 
আনত িবশেষজ্ঞাদগকে কোন কোন ক্ষেত্রে বড়লাটের চেয়েও বেশ বেতন দেওয়া হয় ; 
এবং এইজন্যই বুঝি বাংলাদেশকে এরুপভাবে শোষণ করা হইয়াছে! আমদানি- 
শুলে্কের বৈধতা বা অবৈধতা লইয়া বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আম বাঁলতে 
চাই যে, বোম্বাইকে রক্ষা ও তাহার এশ্বর্যবাঁদ্ধর অর্থ বাংলার দুর্গাত। এই শোষণ- 
কার্ধের বিরাম নাই এবং ইহা ক্রমেই বাংলার পক্ষে বেশী আনম্টকর হইয়া উাঠতেছে। 

তারপর, চিনি-শল্পের কথা ধরা যাক। ট্যারফ বোর্ডের সুপাঁরশে ভারতে 
আমদানী সাদা চিনির উপর মণ-করা ছয় টাকা শুজ্ক বাঁসয়াছে এবং এইভাবে 
সংরক্ষিত হইয়া দেশীয় চান-ীশল্প দ্রুত উন্নতি লাভ কাঁরতেছে। যেসব 'চানর 
কল আছে, তাহারা বার্ষিক শতকরা ২৫. টাকা হইতে &০. টাকা পযন্ত লভ্যাংশ 
দিতেছে । য্যস্তরাম্ট্র ও বিহারে প্রতি বংসর গড়ে ২ঞাঁট কারয়া চিনর কল স্থাপিত 
হইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে কয়েক বংসরের মধ্যে যে লভ্যাংশ পাওয়া 
যাইবে, তাহাতেই মূলধন উঠিয়া আঁসবে। পৃবেহি দেখাইয়াছ, বাংলাদেশ ভারতে 
আমদানী সাদা 'চানর বড় খারদ্দার ছিল। সূতরাং যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের চান 
যে বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী 'বিক্কয় হইবে, ইহা স্বাভাঁবক। কিন্তু অত্যন্ত 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, এইসব 'চানর কলের কোনটাই বাঙালীর উদ্যোগে বা মূলধনে 
স্থাঁপত হয় নাই। এখানেও আমাদের জাঁতর অক্ষমতা ও কর্মীবমুখতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

বোম্বাই মিলসমূহে ম্যানোৌজং এজেন্টদের অযোগ্যতা প্রবাদবাক্যে পাঁরণত 
হইয়াছে। তাহারাও তাহাদের ব্যবসার সুবন্দোবস্ত কাঁরতে ইচ্ছুক নহে। আমরা 

ছেন যে, ভারতে আমদানী জাপানী ব্ত্ের উপর শতকরা এক শত ভাগ শুক 
বসানো হোক। তাহাদের আবেদন*তদন্তের জন্য ট্যারিফ বোর্ডের নিকট প্রোরত 
হইয়াছে এবং খুব সম্ভব গবর্নমেন্ট আমদানি-শুল্ক যথেন্ট পাঁরমাণে বৃদ্ধি 
কারবেন। 
_- একথা বলা বাহুল্য যে, টাটার লোহার কারখানা, বস্ব-ীশঙ্প, লবণ-ীশজ্প এবং 

চান-শিল্পের একটা বৃহৎ অংশ, বোম্বাইয়ের মূলধনীদের উদ্যোগে প্রীর্তান্ঠত 



৩৭৪. আত্মচারত 

হইয়াছে। বর্তযানে গবর্নমেন্টের আর্ক অবস্থা ষেরুপ, তাহাতে তাঁহারা ভারতের 
করদাতাদের অর্থে নিজেদের তহবিল ভার্ত করিবার সুযোগ পাইলে খুশী হন। 
সূতরাং “সাম্রাজ্যের স্বার্থের যাঁদ ক্ষাতি না হয়, তবে গবর্মমেন্ট সংরক্ষণ-নীত 
সমর্থন কাঁরতে সর্বদাই প্রস্তুত। বিশেষভাবে পরাক্ষা কারলে দেখা যাইবে যে, এই 
সংরক্ষণ-শুল্কের বোঝা বেশীর ভাগ বাঙালী কব্েতাদেরই বহন কাঁরতে হয়। যে 
ট্রাস্ট প্রথা” আমোরকা সমস্ত ব্যবসা-বাঁণজ্যকে করতলগত কাঁরয়াছে, স্পন্টই বুঝা 
যায়, তাহা আমাদের দেশেও তাহার বিষাস্ত প্রভাব বস্তার কাঁরতেছে। আঁতারন্ত 
রক্ষণ-শুল্কের দ্বারা বোম্বাইয়ের শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই, বরং উহার ফলে 
বাংলার দাঁরদ্র ক্লেতাগণ ক্ষাতগ্রস্ত হইতেছে । এককথায় আমাদের অক্ষমতার জন্য 
বাংলাদেশ িল্প-বাঁণজ্যে বোম্বাইয়ের মুখাপেক্ষী হইয়া পাঁড়য়াছে। এমনকি, 
কাঁলকাতা ব্যবসা-বাণিজ্যে বোম্বাইয়ের 'লেজ-ড়” হইয়া দাঁড়াইতেছে, একথা বাঁললেও 
অত্যান্ত হয় না। 

ইন্সিওরেন্স কোম্পাঁন কর্তৃক বাংলার অর্থ শোষণ 

ভারতীয় এবং বিদেশী উভয় প্রকার ইন্ঁসওরেন্স কোম্পানগুঁলি মিলিয়া 
বাংলাদেশের অর্থ 'নয়ামতভাবে শোষণ কাঁরতেছে। ভারতীয় বাঁললেই "বোম্বাই 
প্রদেশীয় বাঁঝতে হইবে, ইনাীঁসওরেন্স কোম্পানর পক্ষে একথা 'বশেষভাবেই 
খাটে। 

কতকগ্দাল দেশে বিদেশী ইন্ীসওরেন্স কোম্পানিসমূহের উপর নানার্প বাঁধ- 
নিষেধ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উদ্দেশ্য, দেশীয় ইনাসওরেন্স কোম্পানিগ্ীল যাহাতে 
অবৈধ প্রাতযোগিতার হস্ত হইতে নিম্কাত পাইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। 
মোক্সকো, চিলি, ব্রেজিল, বুলগোঁরয়া, পটঃগাল, ডেনমার্ক, এবং অন্যান্য কয়েকাট 
দেশে, এইরূপ বাঁধানষেধ আছে। িছাাদন হইল তুরস্কের ইনাঁসওরেন্স কোম্পানি- 
গলির উন্নাতিবিধানের জন্য এদেশে আইন হইয়াছে । ভারতের নিকট প্রাতিবাসী 
ক্ষুদ্র রাজ্য শ্যামে পর্যন্ত স্বদেশী ইনাঁসওরেন্স কোম্পাঁনগ্াীলকে রক্ষা করিবার জন্য 
আইন হইয়াছে । আত্মমর্যাদা ও স্বার্থের দিক হইতে ভারতবাসীদেরও ভারতীয় 
কোম্পানিসমূহেই বীমা করা উচিত। 

কিন্তু ভারতে দনভাগ্যক্রমে এই উভয়েরই অভাব। অধ্দনাতম “ইন্সিওরেন্স 
ইয়ার বুক” বা বীমাজগতের বর্ষপঞ্জশীতে দেখা যায় যে, আমরা প্রাত বংসর বিদেশ 
ইনৃসিওরেন্স কোম্পাঁনগুলিকে & কোটি টাকা প্রাময়াম 'দিয়া থাক ; অর্থাৎ যেসব 
লোকের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাদের হাতেই আমরা এই 
বিপুল অর্থ দিয়া থাঁক। যাহাদের সঙ্গে সব দিক "দিয়াই স্বার্থের সঙ্র্ষ_তাহাদের 
হাতে নিজেদের সাণ্ঠত অর্থ তুলিয়া দেওয়া ক বাঁদ্ধমানের কাজ? 

ইন্সিওরেন্স কোম্পানগনীল বাংলাদেশের অর্থ কিভাবে শোষণ কারতেছে, এই 
দক 'দিয়া বখন দোখ, তখন স্তাম্ভত হইতে হয়। 



তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার, মূলধন প্রভৃতির হিসাব দেওয়া হইল £__ 

সপ্তাবংশ পাঁরচ্ছেদ 

[নম্নে উন্নাতশশল ভারতাঁয় ইনাঁসওরেন্স কোম্পানগ্ীলর নামের তালিকা, 

৩৭৫ 

কোম্পানির নাম রে নূতন কাজ মোট আয় মোট ফান্ড 

এঁসয়ান ১,০০,৪৮,৩১০ ৩১,২৯,৭৫০ ৫১৮৬,৪৬৯১ ১২,৫০,১১২ 

ভারত ৫১১৫১৭২১৩৮৭ ১,৬০,১৮১৫$৪২ ২৭১,৭৩,৫৭৪ ৯৬,৯১,৬৬৬ 
বোম্বে মিউচুয়াল ৬১,৯১,৮৮৭  ১৮,৫৯,০০০  ৩,৬৮,৬৮০ ১১,৫৩,৮৪৮ 
বোম্বে লাইফ ১,৫৮,৯৬,০২৯১ ৪২,৬২,০০০ ৭১৩৮,৫২৯১ ২১,৫২,৪৩২ 
কো-অপ আ্যাস্যু ৩১,২২,৫৫৩ ৪১১৯১৫০০ ১৮৬,০৭৩ ৭,৪৩,০২৫ 
ইস্ট আযন্ড ওয়েস্ট ২৮,৩৬,৮৩৩ ১০,৪০১০০০ ১,৬৭,০৩২ ২,৯১$১৫৪৯ 
এম্পায়ার ৯,৪১,৭২,৭৫৩ ১,২৭,০০,০০০ ৫৯,৫৯,৮৪২ ৩,২৮,৪১,২৭৯ 
জেনারেল ১১৬৯১৬৬১৪৪৪ ৬০১০০১০০9০০ ৯১২৯১৪৪৯ ২০,১১১৯১৫ 

1হন্দস্থান কো অপা, ৩১০ 0,0909১090909 ১১০১৯১১১০০০ .১৪,৭৮,০9০০ ৭9৫১09০09,0090 

হন্দু মিউচুয়াল ২১,৪০,৪৫৭ ৩,৫৬,২৫০ ১,২০,১৭০ ৪০০,৯৬২ 
ই্ডিয়ান লাইফ ১,৬০,৫২,০০৪ ৯,১৫১৫০০ ৮৪৯,৬৪১ ৫৩,৯৪১৬২৬ 

আই. আ্যাণ্ড প্রুডেন ১,১৫,৫৪,৭৩৮ ৩৬,১৯,০০০ ৭০৬,০২৬ ১৯,০৫,৭০২ 
ইণ্ডিয়া ইকুই ৫৪১৩১১৭৫২ ১২১৩৩,৫০০ ৩,১২,২৭৬ ১১,৫১,০০৪ 
লক্ষ ১,৬৬,১৮,৬২০ উ৬৬,২৭,৩৫০ ৮,২৫,১৬৬ ৯,৩২,৮৭৯ 
ন্যাশনাল &১১৮,০৫,০২৭ ১,০০,৩৪,৪০০ ৩১,৬৯,০০০ ১,৩৫১০০,০০০ 
শনউ ইশ্ডিয়ান ১,২৬,৯৬,৫৫৪  ২৩,৭১,৫০০ ৮,৮৯,০২৯১  ২৯,৮৭,৪৯৩ 
ও'রয়েন্টাল ৩১,৬৭,৫৯১,৪৫৬ &১৮৫,৫২,২০১ ১,৮৪১৪৩,১৭৭ ৮,৭৩,২৫১৭৪৭ 

পিপলস ২৭,৫৭,৭৫০  ১৭,৩৮,৫০০ ১৮,৪৭৭ ৭৯৩ 

ইউনাইটেড হীণ্ডিয়া ১,২৪,৬১,৬৭৯ ৩৩,৬৫,৫০০ ৭৮২,১০১ ২৯,৪২,৯৬১ 
ওয়েস্ট ইপ্ডিয়া ১,০০,৮৩,৪৭৪ ২২,৩১,৭৫০ ৬,১৭,১১৮ ১৮,৫৭,৬৩৯ 

জেনিথ ৩৭,১৪,৫৩৯১ ২৫১৪৬১৫০9০০ ৩,১২,১৮০ ৫,৬৬১০৯১ 

উপরে ষে ২১ট কোম্পাঁনর নাম করা হইল, তাহাদের মধ্যে মান্র তিনাঁট কোম্পাঁনকে 
খাঁট বাঙাল? কারবার বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁলকার প্রাত দাঁম্টিপাত 
করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহারা নগণ্য। যেসব কোম্পানি সাফল্যলাভ কারয়াছে, 
তাহাদের আধকাংশই বাংলার বাহরের_বিশেষভাবে বোম্বাই প্রদেশের। বাংলার যে 
কোম্পানাঁটর সবচেয়ে ভাল অবস্থা, অ-বাঙালীরা তাহার প্রধান পৃন্ঞপোষক। নূতন 
সামায়ক পত্র “ইনসওরেল্স ওয়ার্লড্” এ বিষয়ে বীলতেছেন--“এ কথা স্মীবাঁদত যে, 
প্রীতি বংসর যত টাকার নৃতন কাজ সমগ্র ভারতে হয়, তাহার প্রধান অংশ বাংলাতেই 
হইয়া থাকে। যে সমস্ত ইন্ঁসওরেন্স কোম্পানি ভারতে কারবার করে, তাহারা বাংলাকে 
প্রধান করমক্ষেত্ররূপে গণ্য কারয়্ধ থাকে এবং এখানেই এজেন্সি ও শাখা আঁফিস 
প্রভৃতি স্থাপন করে। তাহাদের মধ্যে অনেক কোম্পানি বাংলাতেই তাহাদের কাজের 
দুই-তৃতনয়াংশ পাইয়া থাকে । ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের লোকেরা বীমার 
তাৎপর্য অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে ভাল বুঝে ।”_কিন্তু পক্ষাল্তরে ইহাতে বাঙালীর 
ব্যবসায়ে অক্ষমতা আরও ভালরূপে প্রকাশ পায়। 



৩৭৬ আত্মচরিত 

বাংলার সম্পদ ক্লমাগত শোষিত হইতেছে; উহা বিদেশীরাই করুক, আর 
অ-বাঙালীরাই করুক-ফল সমানই। 

জশবনবামার প্রয়োজনীয়তা বাঙালীরাই প্রথম ধাঁরতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষ 

প্রধান অংশ বাঙালীরাই দেয়। যে ২১টি ভারতীয় 'ইন্সিওরেন্স কোম্পানির কথা 
বলা হইল, তাহারাও বহু কোটি টাকা বাংলা হইতে টানিয়া লইতেছে। স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে বিদেশী কোম্পানর চেয়ে ভারতাঁয় কোম্পানিগ্দীলরই প্রভাব-প্রীতি- 
পাত্ত বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ভারতীয় কোম্পানগুীলর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 
সৃতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যবসায়ে বাঙালীর অযোগ্যতা ও অক্ষমতার দরুন বাংলা 
কয়েক কোটি টাকা বোম্বাইকে দিতে বাধ্য হইতেছে । গত অর্ধ শতাব্দী ধাঁরয়া 
এইভাবে বাংলা যত টাকা "দিয়াছে, তাহার পারমাণ বিপুল । 

নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে বাংলার শোচনীয় দুরবস্থা প্রতণয়মান 
হইবে। এই তালিকার জন্য মিঃ এস. স. রায়ের নিকট আম খণী। 

প্রাময়ামের আয় 

১৯২৯ 
বোম্বাইয়ের কোম্পাঁন টাকা ২,৫৪১,৩৩,০০০ 
বাংলার কোম্পানি ৬৬১৮৬,০০০ (২৮) 
মাদ্রাজের কোম্পানি ১ ১২,৭২,০০০ 
পঞ্জাবের কোম্পানি রী ৪১৯১৬০১০০9০ 

'যুভ্তপ্রদেশ, আজমীর ও 'দল্লশর কোম্পানি ১ ১১,৯৩১০০০ 

লাইফ ফাণ্ড 

১৯১২৯ 
বোম্বাইয়ের কোম্পানি টাকা ১৪,০৩,২৭,০০০ 
বাংলার কোম্পানি ২,৭০,২২,০০০ (২৯) 
মাদ্রাজের কোম্পাঁন ৪৬,২৩,০০০ 

পঞ্জাবের কোম্পানি ্ ১,২৮,৬৬,০০০৫ 
যক্তপ্রদেশ, আজমীর ও দিল্লীর কোম্পানি ,, ২৪১০৯,০০০ 

(২৮) 'ন্যাশন্যাল” কোম্পানি অ-বাঙালশী, কেননা ইহাঞ্গুজরাটীদের হাতে গিয়াছে। ইহার 
দরদন ৩০ লক্ষ টাকা বাদ দিলে, বিদেশী কারবারের মূল্য ৩৫ লক্ষ টাকা মান্র হয়। তাহার 
মধ্যে একটি কোম্পানির কারবারের মূল্যই ২৩ লক্ষ টাকা। 

(২৯) ইহার মধ্যে “ন্যাশনালের” দরুন ১৯ কোটি টাকা। সুতরাং খাঁট বাঙালশ কোম্পানির 
ফাণ্ডের পরিমাণ ১ই কোটি টাকা মান্র। 



সস্তাঁবংশ পাঁরচ্ছেদ ৩৭৭ 

দেখা যাইতেছে, যে, খাঁটি বাঙালশী কোম্পানিগাঁলর 'প্রাময়ামের আয় ৩৫ লক্ষ 
টাকা এবং লাইফ ফান্ড ১ই কোট টাকা মান্। ইনভেস্টরস্ 'রাভউয়ের নবপ্রকাশত 
সংখ্যায় দেখা যাইবে, ইনসওরেন্স কোম্পানগ্ঁল ির্পে কারবার চালায় এবং লাভ 
করে। ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলির হাতে প্রভূত মূলধন থাকে এবং এই টাকার 
আঁধকাংশ ইংলণ্ড ও আমোরকার রেলওয়ে, ইলেকাট্রক কোম্পানি, গ্যাস কোম্পান, 
লোহা ও ইস্পাত কোম্পান, কয়লার ব্যবসায়, জাহাজের ব্যবসায় এবং টৌলগ্রাফ 
কোম্পানিসমূহের কারবারে খাটানো হয়। গ্রেট ব্িটেনে বহু জাতিগঠনমৃূলক কার্যে 
ইনাসওরেন্স কোম্পানর ফাণ্ডের টাকা এইভাবে খাটানো হইয়া থাকে । ইহা একাঁট 
লাভজনক পন্থা এবং তাহারা এইভাবে তাহাদের শিল্প-সম্ভার বাড়াইয়াছে, শিজ্প- 
বাঁণজ্য, রড উনার চট উর আমেরিকার য্ক্তরান্ট্ে 
ইনাীসওরেন্স ফান্ডের শতকরা ৩৫ ভাগ রেলওয়েতে, ৩০ ভাগ স্থাবর সম্পাত্ততে এবং 
৯ ভাগ মানত গবর্নমেন্ট সিকিউারটিতে খাটানো হইয়া থাকে । পূর্বেই বাঁলয়াছ যে, 
বোম্বাইয়ের তথা বিদেশী কোম্পানগাঁলর আঁধকাংশ 'প্রাময়াম ও ফাণ্ডের টাকা বাংলা 
হইতেই প্রাপ্ত এবং এ টাকা তাহারা নিজেদের শল্প-বাঁণিজ্যের উন্নতির জন্য নিয়োগ 
কারয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারে বাংলার প্রায় ২।৩ কো টাকা শোষত হয় এবং 

ইহা আমাদের আর্ক স্বাতল্দ্যের পক্ষে প্রবল অন্তরায়। 

নিম্নোদ্ধৃত পন্রখানিতে অনেক চন্তা কারবার কথা আছে। লেখক আমার সু- 
পরিচিত এবং তিনি বাংলার শোচনীয় অবস্থা উপলাব্ধ কারতে পারিয়াছেন 

প্রাদেশিক পক্ষপাত 

১০ই িসেম্বর, ১৯৩১ 

মহাশয়, 
১৯৩১ সালের শুরা ডিসেম্বরের “ডচার্স ডায়োরতে” স্যার পি. ীস. রায় প্রমুখ 

বাশন্ট ব্যান্তবর্গের প্রকাশিত “দবরাজ এবং বাংলার আর্থক অবস্থা” শীর্ষক পুস্তিকার 
বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে। আপনার যাান্তপূর্ণ সমালোচনায় কিন্তু 
দেখানো হয় নাই, বাংলা কিরূপে আর্থক ধংস হইতে ম্যান্ত লাভ কাঁরতে পাঁরবে। 
প্রাদোশক পক্ষপাত যতদূর সম্ভব বন কাঁরতে হইবে, এবং উহা আমাদের নিকট 
রুূচিকরও নহে । কিন্তু আম জিজ্ঞাসা কার, ইহা ছাড়া আর কি পথ আছে 

বাংলার বর্তমানের প্রধান সমস্যা তাহার কর্মহীন যুবকদের জন্য কর্মের সংস্থান 

করা। ডান্তাঁর, ওকালাতর-ব্যবসায়, কেরচ্নীগাঁর-সব্তই বেজায় ভিড়। একমান্র পথ 

[শল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি করা। বাংলা গ্রীম্মপ্রধান স্থান, ইহার লোকসংখ্যা & কোটি। 
তরাং বাংলার আঁধবাসাদের পাঁরচ্ছদের জন্য প্রচুর কার্পাসজাত বস্ত্র প্রয়োজন। 

প্রচুর লবণও তাহার পক্ষে প্রয়োজন। বাংলাদেশে অন্ততঃপক্ষে ৪০1৫০1ট কাপড়ের 
কল এবং ১২টি লবণের কারখানা স্থাপন কারতে হইবে। এবং বাংলা যাঁদ ইহা 



৩৭৮ আত্মচারত 

কাঁরতে পারে তবে তাহার শিশু শিল্পের জন্য অন্ততঃপক্ষে ১০।২০ বৎসরের 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

এরূপ অবস্থায় বাংলার পক্ষ হইতে 'টার্মনাল ট্যাক্স” বসানো কেবল সঙ্গত নয়, 
অত্যাবশ্যক। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের প্রতিযোগিতার পথ বাংলাদেশ একেবারে 
রুদ্ধ কাঁরতে চায় না। কিন্তু সে চায় যে, তাহার শিশু শিল্পগুঁল গাঁড়য়া উঠিবার 
সুযোগ লাভ করে এবং ভিন্ন প্রদেশের প্রবল প্রাতিযোগতায় পরাস্ত না হইয়া আত্মরক্ষা 
করিতে পারে। যাঁদ বোম্বাই অভিযোগ করে, তবে যুদ্ধের সময় বাংলাকে সে কিরূপ 
নিলজ্জভাবে শোষণ করিয়াছে, তাহা তাহাকে স্মরণ কাঁরতে বাল। সে তাহার কার্পাস- 
জাত বস্ত্র মূল্য শতকরা ২০০ ভাগ বাড়াইয়া ?দয়াছল এবং অংশনদারগণকে প্রভূত 
লভ্যাংশ দিয়াছিল। বাংলার শ্রামকেরা এই দুর্মূল্যের জন্য কাপড় কিনিতে না পারিয়া 
লজ্জায় আত্মহত্যা কারয়াছে। 'িছাঁদন হইল, বোম্বাই ও এডেনের ব্যবসায়ীদের 
সুবিধার জন্য, বাংলার তার প্রাতবাদ সত্তেও, বাংলার আমদানী লবণের শুল্ক বৃদ্ধি 
করা হইয়াছে। 

বাঙালীদের যে দোষই থাক, তাহারা দেশপ্রোমক জাতি এবং তাহাদেরই জন্য 
ভারতে, বিশেষভাবে বোম্বাইয়ে কার্পাস-ীশল্পের উন্নাতি হইয়াছে । কিন্তু বোম্বাই 
তাহার ক প্রাতিদান 'দয়াছে ঃ স্বদেশী বাঙালীর মজ্জাগত, তাহারা যাঁদ বলে ষে, 
আমরা সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের শল্প রক্ষা কারব, তাহা হইলে কেহই এই সঙ্গত 
ব্যবহারের বিরুদ্ধে আভযোগ কারতে পারে না; ব্রাটিশেরা তো পারেই না, কেননা 
তাহারা নিজেদের দেশে শিল্প রক্ষার জন্য শতকরা ১০০ ভাগ শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব 
কারতেছে। | 

ৰ _ভবদীয় নৃপেন্দ্রকুমার গুপ্ত 

স্পম্টই দেখা যাইতেছে যে, আর্ক ক্ষেত্রে অবাঙালীর হস্তে পরাঁজত ও ধূল্যব- 
লুশ্ঠিত, মন্দভাগ্য বাঙালীর রন্তমোক্ষণ চলিয়াছে। সে রক্তস্রাব বন্ধ কারবার কিংবা 
ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবার কোন চেষ্টাই হইতেছে না। 

(১০) নিরপেক্ষ প্রামাণিক ব্যন্তদের আভমত 

এ বিষয়ে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ এবং কথা বাঁলবার আঁধকারী এমন কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যান্তর আভমত আমি উদ্ধৃত কাঁরতেছি। 

আমার ভূতপূর্ব ছান্র এবং হাইকোর্টের একজন 'বখ্যাত ব্যাঁরস্টার, ব্যবসাক্ষেত্র 
বাঙালীর ব্যর্থতা সম্বন্ধে বহ্ চিন্তা করিয়্ছেন। তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার 
নিকট 'নিম্নালাঁখত পন্র 'লিখিয়াছেন£-_ 

“আশা কার আমার এই সদুদীর্ঘ পত্রের জন্য আপান কিছ? মনে কারবেন না। 
আম যখন দোখ যে, বাঙালীদের মাস্তিন্ক প্রাতদ্বন্দীদের চেয়ে শ্রেন্ঠতর হইলেও 
তাঁহারা প্রতিযোগিতায় সর্বন্র পরাস্ত হইতেছে, তখন আম গভীর বেদনা বোধ কারি। 
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পরামর্শদাতা হিসাবে আম তাহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার পাঁরচয় ভালরূপেই জানি। 
আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবনাতির অবস্থাতেও বাঙালীরা এ সব লোকেদের 
চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিতে বহু গুণে শ্রেম্ঠ। মাড়োয়ারীরা ব্যবসায়ে কেন সাফল্য লাভ করে 
এবং বাংলার বাঞজার এমনভাবে কিরূপে তাহারা দখল কাঁরয়াছে, আমি অনেক সময় 
তাহার কারণ বিশ্লেষণ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছি। তাহাদের কোন শিক্ষা নাই, কোন 
বিশেষ জ্ঞান নাই এবং তাহাদের সামাজিক প্রথা ও আচার ব্যবহার অত্যন্ত অনৃদার 
ও সম্কীর্ণ। তবে কেন তাহারা এমন সাফল্য লাভ করেঃ আমার বিশ্বাস যে, 
মাড়োয়ারীদের নিজেদের মধ্যে এমন বিশ্বাস ও সহযোঁগতার ভাব বর্তমান যাহা 
রি নাগ নারদ নক বাঙালীদের মধ্যে আম তাহা দোঁখতে 

না। 
“মাড়োয়ারীদের মধ্যে হাজার হাজার টাকার লেনদেন হইতেছে, তাহার কোন 

দালল-পন্র রাখা হয় না, এমন কি রাঁসদও নেওয়া হয় না। জহরতের প্যাকেট, হারা 

থাকে না। 
পঁদবতায়তঃ, নূতন নূতন চাণ্ল্য ও উত্তেজনার মোহে তাহারা শান্ত ক্ষয় করে না। 

আম জান না এ বিষয়ে ক করা যাইতে পারে। আম ভদ্র যুবকদের ব্যবসায় 
[খাইবার জন্য নিজে একাঁট “ডেয়ারী” স্থাপন কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছলাম। কয়েকজন 
বন্ধ মিলিয়া এজন্য ৩৫ হাজার টাকা 'দিয়াছলাম। দোৌখলাম-বাঙালী যুবকদের 
অসাধুতা এবং কর্মীবমুখতা ভয়াবহ। ৩৫ হাজার টাকাই নষ্ট হইল আরও পাঁচ 
হাজার টাকা সংগ্রহ কারয়া আমাঁদগকে খণ শোধ করিতে হইল। 

“আর একটি প্রচেম্টায় আমার পাঁচ হাজার টাকা নম্ট হইয়াছে_ সেখানেও অবস্থা 
একই রকম। আম লাভের জন্য এই সব প্রচেন্টা কার নাই। বস্তৃতঃ যাঁদ চেষ্টা 
সফল হইত, আমার কোন লাভ হইত না। তাহাদের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল যে, পাঁচ 
বংসর তাহারা আমার টাকা খাটাইবে, তাহার পর ক্রমশঃ বিনা সুদে এ টাকা পাঁরশোধ 
কারবে। আমি জানি, এই সব সমালোচনা করা সহজ-_কিন্তু কি উপায় আছে, তাহাও 
আম দোখতে পাইতোছ না। 

“আপনি দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ কাঁরয়াছেন, আর আম বিলাসতার মধ্যে বাস 
কারতোছ। আপাঁনই আমার চেয়ে এ বিষয়ে ভাল বিচার কারতে পারিবেন। আমরা 
যাঁদ কষ ও 'শল্প বাঁণজ্যের উন্নাত কাঁরতে পার, রাজনোতিক ক্ষমতা স্বভাবতঃই 
আমাদের হাতে আঁসবে। কিন্তু আমাদের সমস্ত শান্ত শাসনসংস্কার, মীন্দত্ব এবং 
ভোটের জন্য বায় হইতেছে । এই সব*অসার জানস অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে। 

“সম্ভবতঃ যেসব বিষয় সকলেই জানে তৎসম্বন্ধে বাজে বকিয়া আম 'নর্বাদ্ধতার 
পারিচয় দিতেছি। আম এ বষয়ে নূতন কিছ বাঁলতে পার নাই। আশা কার, 
আপাঁন আমাকে এই সব অসংলগ্ন কথার জন্য ক্ষমা কারিবেন।” 

মিঃ বি. এম. দাস ন্যাশনাল ট্যানারী এবং সরকারা ট্যানিং 'রসার্চ ইনাস্টাটউটের 
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সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । ট্যানারীর কাজে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সমগ্র ভারতে 'তানি অপ্রাতিদ্বন্ৰী। 
তিন ব্যবসায়ে বাঙালীদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমার নিকট নিম্নীলাখত আঁভমত 
ব্যস্ত কাঁরয়াছেন £_ 
“আপনার পন্র পাইয়াছি। অবাঙালীদের তুলনায় বাঙালীদের ব্যবসায়ে যোগ্যতা 

রূপ, তাহা আপাঁন জানতে চাঁহয়াছেন। 

“আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে যে, কলেজ হইতে বাহর হইয়াই আম এই 
কাজে যোগদান করি। ইহাতে প্রায় ১৫ বংসর আছি। কাঁলকাতার 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায়ীদের সাঁহত কারবারের আভিজ্ঞতা আমার পূর্বে ছিল না। সৃতরাং আমি 
খোলা মন লইয়াই কাজ আরম্ভ কার, কোন সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন 
ধারণা ছিল না। পক্ষান্তরে, জে বাঙাল বাঁলয়া, আম স্বভাবতঃ বাঙালীদের 
সঙ্গেই কারবার করিতে ভালবাসিতাম এবং তাহাদিগকে কাজের বেশী সুযোগ দিতাম । 

“কন্তু শীঘ্ুই আম বুঝিতে পারলাম, যে কারবার আম কাঁরতাম তাহাতে 
বাঙালী ব্যবসায়ী খুব কমই ছিল, আঁধকাংশই অবাঙালনী। আম ইহাতে সন্তুষ্ট 
হইতাম না এবং ইচ্ছা কারতাম, এই কাজে বাঙালণ ব্যবসায়ীরা বেশী আসে। সেই- 
জন্য আম বাঙালী ব্যবসায়শীদগকে আমাদের সঙ্গে কারবার কারতে উৎসাহ দিতে 
লাগলাম এবং তাহাঁদগকে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিলাম। আমার মনের ভাব 
ছিল যে, অবাঙালন ব্যবসায়ীদের পাঁরবর্তে বাঙালীদের সঙ্গে যাঁদ আম কারবার 
কাঁরতে পারি, তবে আম আঁধকতর নিরাপদ হইতে পাঁরব। 1কন্তু বাঙালীদের সঙ্গে 
কয়েকটি কারবার করিয়াই আমার এ মোহ দূর হইল । 

গত তের বৎসরের মধ্যে আমি পঞ্জাবী মুসলমান, খোজা, হিন্দুস্থানী, বিহারী 
মুসলমান এবং বাঙালীদের সঙ্গে কারবার কারয়াছি এবং তাহাদের ব্যবসায়ে যোগ্যতা, 
ব্যবহার ইত্যাঁদ সম্বন্ধে কিছ জ্ঞান হইয়াছে। এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই 
আম এখন কারবার কার। আম দ্টান্তস্বরূপ, কেবল একাট সম্প্রদায়ের কথা 
বাঁলব। 

প্পঞজাবী মূসলমান_ আমার আভিজ্ঞতায় তাহারা ব্যবসায়ে সাধু, 'ব*বাসী, ছল- 
চাতুরিহীন। তাহারা বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস লাভ কাঁরতে চায়। তাহারা অত্যন্ত 
পাঁরশ্রমী এবং মিতব্যয়ী। 

গত ১৫ বৎসরে আম পঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের কট শ্বাসের উপর প্রায় এক 
কোট টাকার মাল বিক্রয় কাঁরয়াছি। ব্যবস্থা এইরূপ যে, মাল সরবরাহ কারবার ৬০ 
দিন পরে মূল্য দিতে হইবে। তাহারা সাধারণতঃ ঠিক সময়ে মূল্য দেয়, ইহাই আমার 
আঁভজ্ঞতা। যাঁদ কোন বিশেষ কারণে তাহারা 'নার্দ্ট 'দনে মূল্য না দিতে পারে, 
তবে তাহারা পূর্ব হইতেই খবর দেয় এবং আরও সময় চায়। পঞ্জাবী মুসলমান 
ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বাক টাকা আদায় করিবার জন্য আমাকে কখন আদালতে 
যাইতে হয় নাই। 

“তাহারা কখন চুন্ত ভঙ্গ করে না, চুন্তর শর্ত মানয়া যাঁদ লোকসান হয়, তাহা 
হইলেও নয়। একবার যে মাল তাহাদের নিকট বিব্লয় করা হয়, উহা খারাপ বালিয়া 
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তাহারা কখন মাল ফেরত দেয় না। তাহারা বরং তঙ্জন্য "রবেট' চাহে এবং আমরাও 
সন্তুষ্ঠচিত্তে ণরবেট' দিই । 

“তাহারা ক্চং চাকরি লইয়া থাকে। যাহারা অত্যন্ত গরীব, তাহারাও চাকরি 
করা অপেক্ষা রাস্তায় 'ফাঁর কাঁরয়া মাল 'বক্লয় করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। সাধারণতঃ 
তাহারা সকাল ৬টার সময় কাজ আরম্ভ করে এবং রাঁন্র ১০টা পর্যন্ত কাজ করে। 
আহারের জন্য তাহারা মধ্যাহে আধ ঘন্টা এবং সন্ধ্যায় আধ ঘন্টা ব্যয় করে। তাহারা 
মিতাহারী, কখনও বেশী খাইয়া পেট ভর্তি করে না। 

“তাহারা স্বজপব্যয়ে সাদাঁসধাভাবে জীবন যাপন করে। ২০1৩০ জন একক্রে 

জন্য যেখানে থাকে, দিনের আহার সেইখানেই সমাধা করে। আমাদের ন্যায় স্কুল- 
কলেজে তাহারা পড়ে না। যখন কোন বাঙালী ভদ্রলোক ব্যবসা আরম্ভ করে, তখন 
সে কাজে তাহার কোন যোগ্যতা থাকে না। সে অলস আমতব্য়ীর ন্যায় কাজ করে 
এবং ফলে সমস্ত গুলাইয়া ফেলে, ব্যবসায়ে ব্যর্থ হয়। তাহার মধ্যঝুগের জীবনযাপন- 
প্রণালী, অলস প্রকাতি, শ্রমসাধ্য কর্মে আনচ্ছা, বাধাবপাত্ত ও কঠোরতা সহ্য কাঁরতে 
অপ্রবৃত্ত, বাল্যবিবাহ এবং যৌথ পাঁরবার প্রথা- এই সমস্ত জালে জাঁড়ত হইয়া তাহার 
অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। যখনই কোন যুবক কোন ছোটখাট ব্যবসা আরম্ভ 
করে, তখনই তাহার পাঁরবারের লোকেরা তাহার নিকট সাহায্য দাঁব কাঁরয়া চিৎকার 
করিতে থাকে। ফলে যুবক ব্যবসায়ী তাহার সমস্ত টাকা, এমন কি মহাজনের টাকা 
পর্য্ত খরচ কাঁরয়া ফেলে এবং ব্যবসা বন্ধ কাঁরতে বাধ্য হয়। এ কাহনী করুণ, 
বেদনাদায়ক, কিন্তু সত্য। 

“সাফল্য লাভ কাঁরতে হইলে, ব্যবসাব্দাদ্ধর বিকাশ কাঁরতে হইবে। যুবকাঁদগকে 
পারশ্রমপটু, কঠোরকমর্ বিশ্বস্ত হইতে হইবে। তাহাদের সাদাঁসধা জীবনযাপন 
কাঁরতে হইবে, পাঁরবারিক বাধাবিপাত্ত হইতে মুন্ত হইতে হইবে । এই সমস্ত তাহার 
গলায় পাষাণভারের মত ঝুলিয়া থাকে ।” 

জনৈক অর্থনীতিশাস্তের অধ্যাপক আমাকে জানাইয়াছেন,_-“কয়েক বৎসর পূর্বে 
টকার একজন প্রধান পাটের ব্যবসায়ীকে আম জিজ্ঞাসা কার, বাঙালণরা কেন পাটের 
ব্যবসা হইতে িতাঁড়ত হইতেছে । তিনি দুইটি কারণ প্রদর্শন করেন_ ৫১) 
মাড়োয়ারীদের নম্নতর জীবকার আদর্শ; (২) নিজেদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে কারবারে 
মাড়োয়ারীগণ অন্যান্য বিদেশীদের তুলনায় সাধু।” সকল ব্যবসায় সম্পকেই এই 
কথাগনীল খাটে বাঁলয়া আমার [ব*বাস। 

শ্রীফৃত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঁচ টাকা মাহিনায় রাঁধুনীর কাজে জীবন আরম্ভ 
করেন। এখন তান কাঁলকাতা 'বলনুডার্স স্টোরস লিমিটেডের ম্যানোঁজং এজেন্ট। 
তানি সম্প্রতি একখানি বাংলা সাময়িক পন্রে "বাংলার অন্তর্বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান” 
- শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি যে চিত্র আঁকয়াছেন, তাহা অতখব 
শোচনীয়। আম [নম্নে তাহা হইতে 'য়দংশ উদ্ধৃত কারতেছি। 

৩৫ বৎসর পূর্বে ঘৃত ও 'চানর ব্যবসা- প্রধানতঃ বাঙালীদের হাতেই ছিল। 



৩৮২ আত্মচারিত 

বর্তমানে মাড়োয়ারীরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণর্পে স্থানচ্যুত করিয়াছে। পোয়াজের 

ব্যবসাতেও বাঙালী তাহার স্থান, হারাইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, এবং বহার প্রদেশ 
হইতে যে পেশ্মাজ আমদান হয়, তাহা অবাঙালীদেরই একচেটিয়া; বাংলায় উৎপন্ন 
পেশয়াজও অবাঙালদেরই হস্তগত। ৮।১০ বংসর পূর্বেও বেলেঘাটায় (কাঁলকাতা) 
১&।১৬ট পেশ়্াজের গুদাম ছিল, বর্তমানে এস্থানে মান্্র ৭1৮ পেস়্াজের গন্দাম 
আছে। গম বাঙালীর খাদ্যদ্রব্যের অন্তভুর্ত হইয়া পাঁড়তেছে। অন্ততঃপক্ষে অবস্থা- 

পন্ন বাঙালীরা উহা খায়। এই গমের ব্যবসা-অবাঙালাীদের, প্রধানতঃ মাড়োয়ারীদের 
হস্তগত। কিকাতার আঁলগাঁলতে বৈদ্যুতিক শান্ত পারচালিত বহু ছোট ছোট আটা 
ভাঙার কল আছে। এগুলি আশাক্ষত 'হন্দ্স্থানদের। তাহারা প্রথমে হয়তো 
সামান্য শ্রীমক বা মজুর রূপে কাঁলকাতায় আঁসিয়াছিল। ইহা ছাড়া কাঁলকাতায় 
িনাঁট বড় আটার কল আছে, উহার প্রত্যেকটিতে দৈনিক প্রায় আট শত মণ আটা 
ভাঙা হয়। এই 'তনাঁটর মধ্যে মান একাঁট কল বাঙালীর। ময়দার ব্যবসাও সম্পূর্ণ 
রূপে অবাঙালীদের হাতে। এই ময়দা কলিকাতা হইতে বাংলার মফঃস্বলে সবন্ত 
চালান হয়। প্রত্যহ বহার ও যুস্তপ্রদেশ হইতে গাড়ী গাড়ী ডাল আমদানি হইতেছে । 
এই ব্যবসাও অবাঙালীদের হাতে । কাঁলকাতায় আহরাঁটোলা অণ্লে ডালের বড় 
বড় আড়ত আছে। এগুঁলও 'হন্দুস্থানীদের হাতে। তৈলবীজের ব্যবসাতেও 
অবাঙালীদের একচেটিয়া আঁধকার। সরিষার তৈল বাঙালনদের একটি প্রধান খাদ্য, 
অবস্থাপন্ন লোক ছাড়া অন্য লোকে সাধারণতঃ ঘি ব্যবহার কারতে পারে না। বাংলার 
পাঁচ কোটি আধবাসীর মধ্যে বোধ হয় দশ লক্ষ লোক ঘ ব্যবহার কারতে পারে। 
ন্রিশ বংসর পূর্বেও এই সাঁরষার তৈল এবং অন্যান্য তেলের কল বাঙালনদের ছিল। 
এখন এইগ্দাল অবাঙালনদের হাতে চলিয়া যাইতেছে । কোঁচিন, আন্দামান দ্বীপ 
প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় সওয়া কোট টাকার নারকেল তৈল আমদাঁন হয়। এই 
নারকেল তৈলের ব্যবসা গুজরাট কচ্ছী এবং মেমনদের হাতে ।” 

শ্রীহত মুখোপাধ্যায় আরও 'লিখিয়াছেন 8 

“স্কুল-কলেজ ব্যবসাশিক্ষার স্থান নহে। এসব স্থানে অর্থনীতি, হিসাব রাখা 
ইত্যাদির মূলসূন্রগুলিই কেবল শেখা যাইতে পারে। জগতের সব নিম্ন স্তর 
হইতেই ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয় এবং নানার্প বাধাবিপাত্ত ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া 
অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু বাঙালীরা অলস ও আয়েসী। তাহারা কোনরূপ কম্ট 
কারতে বা ঝাক লইতে আনচ্ছুক; ফলে অবাঙালীরা তাহাদগকে সমগ্র কর্মক্ষেত্র 
হইতে বিতাড়িত কারতেছে। 

“বাঙালী জাতি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পাঁড়য়াছে। কয়েক বৎসর হইল আলুর 
ব্যবসায়ের খুব প্রসার হইয়াছে। শিলং, দাঁজালং ও নৈনিতাল হইতে প্রচুর আল 
আমদানি হয়, কিন্তু বাঙালী কোন ব্যবসাই বড় আকারে কারিতে পারে না। সতরাং 
আল আমদানির ব্যবসা যে মাড়োয়ারী ও 'হিন্দুস্থানীদের হাতে পাঁড়বে, ইহা 'বাচন্র 
নহে।” | 



, সস্তাবংশ পারিচ্ছেদ ৩৮৩ 

' মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার সমস্যা 

শ্রীত রাজশেখর বসু একজন কৃত" বাঙালী। গত পঁচিশ বৎসর তাঁহারই পাঁর- 
চালনাধীনে থাঁকয়া বেঙ্গল কোমক্যাল জ্যাণ্ড ফামাঁসউঁটক্যাল ওয়ার্কস্ প্রভূত 
উন্নাতি লাভ করিয়াছে। আমার অনুরোধে রাজশেখর বাবু মধ্যাবন্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে 
বেকার সমস্যার কারণ ও প্রাতকার সম্বন্ধে নিম্নালাখত আভমত জ্ঞাপন করিয়াছেন £- 

মধ্যাবত্ত বাঙালশ- প্রাচীন ও নবীন 

«একশত বৎসর পূর্বে বাংলার কয়েকটি উচ্চ জাতিই মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের অন্তভু্তি 
ছিল। উহাদের জীবিকা প্রায় বর্তমানের মতই ছিল, যথা- জমিদার, চাষবাস, 
জাঁমদারের চাকার, কষ ও মহাজনী। বহ ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডাতি ও পুরোহতাগাঁর কারয়া 
জীঁবকা নির্বাহ কারত। বৈদ্যেরা জাতব্যবসা হিসাবে কবিরাজি কাঁরত। অল্প- 
সংখ্যক লোক সরকারাঁ অথবা ইয়োরোপায় সওদাগরদের আফিসে কাজ কারত। ব্যবসা- 
বাঁণজ্য সাধারণতঃ ীনম্নজাতায় লোকদের হাতেই ছিল। শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের 
প্রীতি ভদ্রলোকদের একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল এবং সামাজিক সঙ্করর্ণতা বশতঃ ভদ্র- 
লোকেরা তাহাদের প্রাতিবেশী ব্যবসায়ীদের কোন খবর রাখত না। সাধারণ মধ্যাবিং 
বাঙালীদের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল ছল না। কিন্তু সে তাহার অবস্থায় সন্তুষ্ট 
ছিল, কেননা তাহার জীবনযাপন-প্রণালী সরল ছিল, অভাবও এত বেশণ ছিল না। 

“নূতন শিক্ষাব্যবস্থার আমদানি হওয়াতে, মধ্যাবৎ বাঙালনদের উপাজনের ক্ষমতা 
বাড়িয়া গেল। সে এই নূতন ক্ষেত্রে অগ্রদূত, এবং অন্যান্য প্রদেশেও তাহার কাজের 
খুব চাঁহদা হইতে লাঁগল। তাহার নবলব্ধ এশবর্য এবং শহুরে জবনের আভজ্ঞতার 
ফলে, তাহার জীবিকার আদর্শের পারবর্তন হইল । তাহার প্রাতিবাসীরা এই পাঁর- 
বর্তন লক্ষ্য কারল এবং তাহার দ্টান্ত অনুসরণ কারতে লাগিল। পনম্নজাতীয় 
লোকেরাও শীঘ্ই আকৃম্ট হইল এবং নিজেদের পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ কাঁরয়া দলে দলে 
চাকারর অন্বেষণে ধাঁবত হইল । বর্তমানে যে কেহ ইংরাজী শখে এবং ভদ্রলোকদের 
আচারব্যবহার অনুসরণ করে, সেইই মধ্যবিৎ সম্প্রদায়ভূন্ত বাঁলয়া গণ্য হয়। 

“দেখা যাইবে, মধ্যাবিৎ সম্প্রদায়ের বাঙালীদের জশীবকার ক্ষেত্র এখন তাহাদের 
পূর্বপুরুষদের চেয়ে বস্তৃত। তৎসত্বেও তাহারা কেবল কতকগুল বিশেষশ্রেণীর 
জাঁবকাই পছন্দ করে। সাধারণ ভদ্রলোক এমন কাজ করিতে চায় না, যাহাতে লেখা- 
পড়ার প্রয়োজন হয় না। সে অল্পবেতনের কেরাননীগিরি সাগ্রহে গ্রহণ করিবে অথবা 
ওকালতি-ব্যবসায়ে ভিড় জমাইবে; কিন্তু মী, ঠিকাদার অথবা পুরানো মালের 
ব্যবসায়ী হইবার কল্পনা সে কাঁরতে পারে না। আঁশাক্ষত অথচ এশ*বর্যশালণ 
হিন্দুস্থানীদের অবলাদ্বিত ব্যবসায়ের প্রতি তাহার ঘোর অবজ্ঞা,-কিন্তি সে এসব 
আঁশক্ষিত ব্যবসায়ীদের অধীনেই কেরানীগার কারিতে বিন্দুমান্ন আপাতত করে না। 
নিতান্ত কম্টে পাঁড়লে সে কোন 'আঁশাক্ষতের ব্যবসা" অবলম্বন কারতে পারে, কিল্তু 
তখনও সে এমন ব্যবসা বাছিয়া লইবে যাহা অপেক্ষাকৃত নূতন এবং নিম্নজাতীয় লোকদের 
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পৈতৃক ব্যবসা নয়। দষ্টান্তস্বরূপ সে মোটর ড্রাইভার, ঘাঁড় মেরামতকারী অথবা 
যাল্নকও হইতে পারে, 'িন্তু দর ছুতার বা কামারের কাজ কখনই করিবে না। 

“ইহার অবশ্য ব্যাতিক্রম আছে, কিন্তু উপরে যাহা বাঁললাম, সাধারণ মধ্যাবত্ত 
বাঙালীর পক্ষে তাহা মোটামুটি খাটে । 'নিম্নস্তর হইতে লোকের আমদানি হইয়া এই 
মধ্যাবশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি কারতেছে এবং প্রতিযোগতায় ভদ্রজীবনের আদর্শ উচ্চ 
হইতে উচ্চতর হইতেছে । এই শ্রেণীর লোক মাত্র কতন্বঙ্কীল জীঁবকা পছন্দ করে, 
দিন্তু তাহাতে সকলের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে না। সেকালে এক এক জন উপার্জন- 
শশল ব্যান্ত বহু দরিদ্র ও বেকার আত্মীয়দের ভরণপোষণ করিতেন। ?কন্তু জীবকার 
আদর্শ বাঁড়য়া যাওয়াতে উপার্জনশীল ব্যান্তদের নিজেদের কথাই বেশী চিন্তা কাঁরতে 
হয়। দাঁরদ্রু আত্মীয়দের কথা তাঁহারা ভাবতে পারেন না। ফলে যৌথ পাঁরবার প্রথা 
ভাঁঙয়া যাইতেছে, এবং যৌথ পাঁরবারভুস্ত বহু ব্যান্ত অলস জাঁবনযাপন অসম্ভব 
দোঁখয়া কাজ খাজতে বাধ্য হইতেছে। 

বর্তমান বেকার অবস্থার কারণ 

প্রধান কারণগল এইভাবে বিভন্ত করা যাইতে পারে ৪ 

(১) মধ্যাবতশ্রেণীর লোকদের বিশেষ কতকগাঁল জীবিকার প্রাত আসান্ত; যথা, 
কে) ডান্তাঁর, ওকালাতি, প্রভাত শবদ্বৎ ব্যবসা» খে) যেসব কাজে স্কুল-কলেজের শক্ষা 
প্রয়োজনীয়; গে) যেসব কাজের সঙ্গে নিম্নজাতির নাম জাঁড়ত নহে। 

(২) নূতন বৃত্ত শাখবার সুযোগের অভাব, নূতন জীবকার অভাব। 
(৩) ব্যবসায়ীদের সহত সংস্পর্শ না থাকার দরুন ব্যবসা-বাণিজ্যে তাজ্ভতা। 
(৪) যৌথ পাঁরবার প্রথা ভাঙিয়া যাওয়ায় বহু বেকার লোকের সৃন্টি। 
(৫) নিম্নস্তর হইতে বহু লোক আমদানি হইয়া মধ্যবিতশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি 

কারয়াছে; এই সব নূতন লোকের মনোবাৃত্ত ভদ্রলোকদেরই মত। 
(৬) 'বদেশী এবং ভারতের ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত লোকদের সঙ্গে প্রাত- 

যোগিতা। উহারা চরিত্র ও অভ্যাসের গুণে, বাঙালীদের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশী 
যোগ্যতা প্রদর্শন করে। 

প্রতিকারের উপায় 

“এইরূপ প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, গবর্নমেন্ট বা বিশ্বাবদ্যালয় যাঁদ ব্যাপকভাবে 
বাত্তশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই এই বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। 
শবদ্বৎ ব্যবসা” (ওকালাতি, ডাক্তার প্রভাতি) শ্িখাইবার সুবন্দোবস্ত আছে। বাঙালন- 
দের মধ্যে আইন শিক্ষা বরং আতরিন্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডান্তার ও ইঞ্জনীয়ারিং 
শিক্ষার এখনও অবসর আছে। কিন্তু এই সব বৃত্ত কেবল স্বজ্পসংখ্যক উচ্চাশীক্ষত- 
দেরই যোগ্য । যাহাদের যোগ্যতা মধ্যম রকমের, তাহাদের জন্য হিসাব রাখা, স্টেনো- 
গ্রহ্মী ও কেরানীর কাজ খাইবার কয়েকটি স্কুল আছে। কাঁষ, মেকানিক্যাল 
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ইর্জীনয়ারিং, জরিপাঁবদ্যা, অঞ্কনাবিদ্যা, মোটরগাড়ীর ড্রাইভার ও মেরামতের কাজ, 
টেলিগ্রাফ সিগন্যালিং, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য বৃত্তি 
1শখাইবার জন্যও কয়েকাঁট স্কুল আছে। এইসব স্কুল ভাল কাজ কাঁরতেছে এবং 
এইগ্াীলর সংখ্যা বৃদ্ধ করা প্রয়োজন। মাধ্যামক শিক্ষার সঙ্গে কার্যকরী শিক্ষা 
দান কারবারও প্রস্তাব হইয়াছে । কিন্তু যেসব 'বষয় শখাইবার প্রস্তাব সাধারণতঃ 
করা হয়, তাহার মধ্যে বৌচত্র্য নাই, যথা, _ছুতারের কাজ, প্রাথামক যল্রবিদ্যা এবং 
বড়জোর সূতা কাটা ও বুননের কাজ। অবশ্য, এ সব বিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলা 
যায় না,_ছেলেদের পাঁরচ্কার পাঁরচ্ছন্নতা, কর্মকুশলতা শখানোই যাঁদ ইহার উদ্দেশ্য 
হয়। কিন্তু ছেলেরা এই শিক্ষার ফলে সাধারণ শ্রমীশজ্পীর জীবিকা গ্রহণ করিবে, 
ইহা যাঁদ কেহ আশা করেন, তাহা হইলে তান 'ভদ্রলোকদের' প্রকৃতি জানেন না। 
কেহ কেহ বলেন যে, আধ্বানক যুগের শিজ্পাঁদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিবার জন্য 
কলেজের সঙ্গে টেকনোলাজক্যাল ক্লাস খুলতে হইবে। কিন্তু দুভাগ্যরুমে এদেশে 
এখনও শিল্প কারখানা প্রভৃতি বেশন গাঁড়য়া উঠে নাই । সৃতরাং এরুপ লোকের চাঁহদা 
খুবই কম। ছান্রেরা কলেজে বৈজ্ঞাঁনক শিক্ষা” সমাপ্ত কাঁরয়া 'নজেরা 1শজ্প কারখানা 
প্রভৃতি খুলবে, এরূপ আশা করা ভ্রম। কলেজের ক্লাসে 'শক্ষালাভের দ্বারা ব্যবসা 
গাঁড়য়া তোলা যায় না। কয়েকজন উৎসাহী ও উদোগ ছান্র এইভাবে 'িক্ষালাভ 
কাঁরয়া ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কাঁরতে পারে, কিন্তু আঁধকাংশ স্থলে নবাঁশাক্ষত িল্প- 
[বং (টেকনোলাজস্ট) যথাযোগ্য সমর্থন না পাইয়া ব্যবসায়ে নামিলে, উহাতে সাফল্য 
লাভ করতে পারবে না। 
“সৃতরাং এখন কর্তব্য কি? ভবিষ্যতের আশায়, ছেলেদের শিজ্প, কার্যকরী 

বৃত্ত প্রভাতি শিক্ষা দিবার জন্য উপয্ন্ত ব্যবস্থা হোক, আপাঁত্তর কারণ নাই। কিন্তু 
বর্তমানবংশীয়েরা যেন এরণে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ না করে যে, টেকনিক্যাল" শিক্ষার 
দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হইবে, যেমন তাহাদের পূর্বগামীরা মনে কাঁরত যে, 
সাধারণ স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভই জনীবকা সংস্থানের নিশ্চিত উপায়। যুবকদের 
বুঝা উঁচত যে, পণ্য উৎপাদনের উপায় জানা ভাল বটে, ?কন্তু পণ্য 'বিক্য় করিতে 
জানাই অনেক স্থলে বেশ লাভজনক । বাংলার বাঁহর হইতে যে হাজার হাজার লোক 
আমদাঁন হইয়াছে, তাহাদের কার্যকলাপের প্রাতি মধ্যাবৎ বাঙালনীদের দৃন্টি আকৃষ্ট 
হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এইসব লোকের স্বাভাঁবক ব্যবসাব্টাদ্ধ ও সাহস ছাড়া অন্য 
কোন মূলধন নাই এবং ইহারই বলে তাহারা বাংলার সুদূর প্রান্ত পযন্তি আক্রমণ 
কাঁরয়াছে এবং এদেশের অন্তর্বাণিজ্য হস্তগত করিয়া প্রচুর অর্থ উপাজন করিতেছে 

“বদ্বৎব্যবসা ও কেরানশীগাঁরর প্রাত ভদ্রলোকদের অস্বাভাবক মোহ ঘূচাইতে 
হইবে। তাহাঁদগকে ব্যবসার সর্বপ্রকার রহস্য শিখাইতে হইবে। কোন একটা অজ্ঞাত 
জর্শীবকার সম্বন্ধে যে ভয় ও ঘৃণার ভাব, ভদ্রমবকদের মন হইতে যখন তাহা দূর 

যে খুচরা দোকানী অথবা ঠিকাদার হইতে পারে, শিষ্পী ও মজুরদের খাটাইতে পারে, 
বড় ব্যবসায়ী ও খুচরা দোকানদারের মধ্যবতর্ঠ ব্যবসায়শ হইতে পারে, সে ছোট 

হে 
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দোকানদাররূপে কাজ আরম্ভ কাঁরয়া নিজের অধ্যবসায় বলে বড় ব্যবসায় হইতে পারে। 
মিঠাইওয়ালা বা মুদীর ব্যবসায়ের মত ক্ষুদ্র কাজও পাঁরত্যাগ করা তাহার পক্ষে উচিত 
নহে। তাহার শিক্ষা ও মাজত রুচি কাজে খাটাইয়া সে তাহার গ্রাহকদের আধকতর 

উঠিতে পারে। ৃ 
“এইর্্প মনোবৃত্তি তাড়াতাঁড় সাঁন্ট করা যায় না। সংস্কারের বাধা আতক্রম 

কাঁরয়া মধ্যাবংশ্রেণীদের ব্যবসা-বাণিজ্য শিখাইতে একটু সময় লাগবে । ট্রোনং ক্লাস 
কোন ব্যবসায়ের প্রাথমিক সন্রগ্দীল শিখাইতে পারে মান্র। কিন্তু যাহারা ব্যবসায়ে 
নিযুক্ত আছে তাহাদের সঙ্গে কাজ কাঁরয়াই কেবল ব্যবসায় জ্ঞান ও আভজ্ঞতা লাভ 
সম্ভবপর । আঁধকাংশ ব্যবসায়ের জন্য স্কুলে শিক্ষা লাভ করা যায় না। স্কুল ও 
বিশবাবিদ্যালয়ের শান্তি সীমাবদ্ধ, তাহাদের নিকট বেশী আশা করা অনুচিত। পারি- 
বারক আবহাওয়া এমনভাবে বদলাইতে হইবে ষে, বিশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রতি 
আতারন্ত মোহ যেন না থাকে । যুবকরা এখন বুঝিতে পাঁরয়াছে যে, িশ্বাবদ্যালয়ের 
ভিগ্রণ জীবনসংগ্রামে বেশী কিছ সাহায্য কারতে পারে না। তবুও তাহারা যে বিশব- 
বিদ্যালয়ে পড়ে, সে কেবল উপায়ান্তর রাঁহত হইয়া, -বিশ্বাঁবদ্যালয়ের পড়া ছাঁড়িলেই 
তাহাদিগকে কোন একটা জাবকার উপায় অবলম্বন কারতে হইবে, এই আশঙুকায়। 
বাছাবাছা মেধাবী ছাত্রদের জন্যই িশ্বাঁবদ্যালয়ের ডিগ্রগ্াীল থাকুক। সাধারণ যুবকেরা 
নিজেদের শান্ত ও 1পতামাতার অর্থ লক্ষ্যহশন কলেজী শিক্ষায় অপব্যয় না কাঁরয়া, 
ম্যাট্রকুলেশান পরীক্ষা পাস কারবার পর কোন ব্যবসায়ীর অধীনে কয়েক বংসর 
শিক্ষানবাস করিলে অনেক বেশী লাভবান হইবে ।” 

শ্রীহৃত বসুর 1বস্তৃত আঁভজ্ঞতা হইতে, 'বশ্বাবদ্যালয়ের উপাঁধর অস্বাভাঁবক 
মোহ সম্বন্ধে তিন যে সব কথা বাঁলয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে অনুধাবনযোগ্য। 
আমাদের যুবকেরা ঘটনাস্রোতে যেন লক্ষ্যহাণীনভাবে ভাসয়া চালয়াছে এবং একবারও 
[75571455058 
আঁভভাবকরাই বেশী দায়ী । 

আমাদের ফুবকেরা বব. এ. বাব. এস-ীস. পাস কাঁরলেই এম. এ. কা এম. এস-সি. 
পাঁড়তে আরম্ভ করে, কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার বিপদ যতাঁদন পারে, 
এড়াইবার জন্য। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, এই উচ্চশিক্ষার যত উচ্চতর ধাপে তাহারা 
উঠ্িবে, জীবনসংগ্রামে ততই তাহারা বেশী অপট ও অসহায় হইবে। 

হ্যাজলিট 11179 78770197009 ০৫ 009 17982090--(বিদ্বানূদের অজ্ঞতা) 

শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বালয়াছলেন,_“যাহারা ক্লাঁসক্যাল এডুকেশন ডেচ্চ শিক্ষা) 
সমাপ্ত করিয়াও 'নবোর্ধ হয় নাই, তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে কাঁরতে পারে। 
পণ্ডিত ব্যান্ত জীবনের বাস্তব কাষক্ষেত্রে নামিয়া চাঁরাদকে নানা বাধা ও অসুবিধা 
অনুভব করে।” 

এইরপে হতভাগ্য 'ডগ্রীধারারা নিজেদের যেন অজ্ঞাত দেশে অসহায় শিশ্দর 
মত বোধ করে। 



সস্তবিংশ পারিচ্ছেদ ৩৮৭ 

আমি পূর্বে বালিয়াছ যে, যাহারা জ্ঞানার্জনে সত্যকার প্রেরণা বোধ.করে, কেবল 
তাহাদেরই 'বিশবাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উঁচত। 

কালকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এম. এস-স. পরণক্ষা শেষ হইয়াছে (৯ই অগস্ট 
১৯৩২)। রসায়নশাদ্ত্রে ২১ জন, পদার্থীবজ্ঞানে ১৭ জন, বিশুদ্ধ গাঁণতে ৩৮ এবং 
ব্যবহারিক গাঁণতে ৩৫ জ্বন পরীক্ষা দিতে 'গিয়াছিল। তন্মধ্যে রসায়নে ১১ জন দুই 
একাদন পরাঁক্ষা দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, পদার্থীবজ্ঞানেও ১০ জন এরুপ কাঁরয়াছে; 
বিশদ্ধ গাঁণতে ৯ জন চাঁলয়া আসিয়াছে এবং ব্যবহারিক গাঁণতে ১১ জন (তাহারা 
সকলেই [নয়ামত ছান্র) প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পর আর পরীক্ষা দেয় নাই। 
মোট ১১১ জনের ৪০ জন শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে 
কাঁলকাতায় থাঁকয়া একজন এম. এস-স. ছান্রের পাঁড়বার ব্যয় মাঁসক ৪০. হইতে ৫০, 
টাকার কম নহে। সুতরাং দুই বংসর কাল প্রত্যেক ছাত্রের আভভাবকের গড়ে এক 
হাজার টাকা লাগিয়াছে এবং পূর্বোন্ত ৪০ জন ছাত্র মোট ৪০ হাজার টাকা অপব্যয় 
কারয়াছে। কিন্তু এই নগদ টাকার অপব্যয়েই দুঃখের শেষ নহে। জাতির মন্ষ্যত্ব 
যেভাবে এইদিকে ক্ষয় হইতেছে, তাহা সত্যই ভয়াবহ । (৩০) 

তারপর এখনও বাঙালী ছান্রেরা বিদেশে, বিশেষতঃ জার্মান ও আমোরকায় যায়, 
তথাকার 'বশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রী ও 'িপ্লোমার মোহে । তাহারা এজন্য গনজেদের 
পৈতৃক সম্পান্ত বন্ধক দেয়, এমনাক 'ববাহের বাজারে সর্বোচ্চ দরে নিজেকে নিলাম 
কাঁরতেও সে লাঁজ্জত হয় না। কিন্তু দেশে 'ফারয়া দে চাঁরাঁদকে অকুল পাথার 
দেখে । সে ঝোঁকের মাথায় কখন কখন দুঃসাহাঁসক আভযান কারতে পারে যথা, সে 
শ্রামকদের দোভাষী হইয়া যাইতে পারে, অথবা হংকংএ সৈন্যাবভাগের ডান্তার কিংবা 
কোন সমযুদ্ুগামী জাহাজের ডান্তার হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই বাড়ীর জন্য 
তাহার মন আকুল হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে গুজরাটী, কচ্ছাী, গসম্ধীরা, আঁশাক্ষিত 
হইলেও সিঙ্গাপুর, হংকং, কওটো, ইয়োকোহামা, হনলুলু, সান ফ্রান্সিসিকো, 
কোঁনয়া, মিশর ও প্যারীতে থাঁকয়া ব্যবসায়ীর্পে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। 

পাঁরশেষে আম পুনর্বার বাঁলতোছ যে, বাঙালী দুভগগ্যক্রমে বড় বেশী আদর্শ- 
বাদী হইয়া পাঁড়য়াছে, ব্যবহাঁরক জ্ঞান তাহার অত্যন্ত কম। এই বৈজ্ঞাঁনক যুগে 
পুত যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে, সে ইয়োরোপায় ও চীনাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে; 
মাড়োয়ারী, গুজরাট, বোরা, পার্সাঁ, 'হন্দস্থানী, পঞ্জাবী, উীঁড়য়া, কচ্ছনী, সম্ধী 
প্রভৃতি অ-বাঙালদের সঙ্গেও তাহার ঘাঁনষ্ট পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু জীবনের 
প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে সে প্রাতিযোগতায় হঠিয়া যাইতেছে। তাহার পাচক, ভৃত্য, ফিরি- 
ওয়ালা, কুলি, ক্ষেতের মজুর, জৃতা-নির্মাতা, মুচি, ধোবা, নাপিত এ সমস্তই বাংলার 

(৩০) আরও দুঃখের বিষয় এই, যে ২২ জন ছান্র ব্যবহারিক গাঁণতে শেষ পর্যন্ত পরাক্ষা 
দয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই শনয়মিত ছাত্র, নহে, অর্থাৎ কেহই প্রথমবার পরাক্ষা দিতে যায় 
নাই। যাহারা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় না, অথবা পরীক্ষায় ফেল করে, তাহাদের পূনর্বার 
“অনিয়ামত ছাত্র, রূপে পরীক্ষা হয়। সূতরাং ইহাদের জন্য আভিভাবকদের আঁতীরিস্ত অর্থব্যয় ছয়॥, 



৩৮৮ আত্মচরিত 

বাহর হইতে আমদানি হইতেছে। দেশের অন্তর্বাঁণজ্য, তথা বিদেশের সঙ্গে আমদ্বানি- 
রপ্তাঁনর ব্যবসা_সমস্তই তাহার হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে । এক কথায়, অন্ধ- 
সংস্থানের ব্যাপারে, বাঙালন তাহার নিজের বাসভঁমতে অসহায় হইয়া পাঁড়য়াছে। ২২ 
লক্ষ অ-বাঙালণ প্রাত বংসর বপুল অর্থ ১২০ কোট হইতে ১৫০ কোট টাকা বাংলা 
হইতে উপাজন করিয়া লইয়া যাইতেছে । আর বাঙালন বিশবাবদ্যালয়ের 'ডিগ্রণ সবো্চি 
আকাঙ্ক্ষার বস্তু বাঁলয়া মনে কাঁরতেছে, এবং এই ডিগ্রী না পাইলে 'নাজের জীবনকে 
ব্যর্থ মনে কারতেছে। সে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাত চিরাদনই 'বিরূপ। ইহাকে সে ছোট 
কাজ বলিয়া মনে করে। সুতরাং অনাহারাক্রিষ্ট 'ডগ্রীধারীর দল যে বাজার ছাইয়া 
ফোঁলিবে, তাহা আর আশ্চর্য ক? খবরের কাগজে যখনই কোন &০২ হইতে ১০০. 
শত টাকা মাসিক বেতনের কর্মখালির বিজ্ঞাপন বাহর হয়, তখনই শত শত দরখাস্ত 
পাঁড়তে থাকে । যাঁদ বেতন মাসিক ১৫০. শত টাকা বা বেশী হয় তবে দরখাস্তের সংখ্যা 
হাজার হাজার হয়। গত ২৫ বৎসর ধাঁরয়া এই হৃদয়াঁবদারক দৃশ্য দেখিয়া আম মলে 
গভবর বেদনা বোধ কারতেছি। বস্তুতঃ, আর্ক ক্ষেত্রে বাঙালীর ব্যর্থতার বিষয় চিন্তা 
ও আলোচনা করা আমার একটা প্রধান কাজের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই 
স্বজাতির এই দৌর্বল্যের প্রাতি দৃম্টি আকর্ষণ করিয়া আঁম সকলকে সচেতন কারবার 
চেস্টা কাঁরতোছি। 

বাংলার দুভশগ্য এই যে, সে অন্তর্বাঁণজ্য ও বাঁহর্বাঁণজ্যের সর্বত্রই নিজেকে 
পরাস্ত হইতে 'িয়াছে। কয়েকজন আইনজ্ৰ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরিক়া 
ব্যতাঁত তাহার শিক্ষিত বাঁদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, অর্ধাহারকষ্ট স্বজ্পবেতনের কেরানী 
ও স্কুলমাস্টারে পাঁরণত হইয়াছে। আর তাহার দৌর্বল্য ও অক্ষমতার সুযোগ লইয়া, 
শান্তশালী, উৎসাহী অ-বাঙালন ব্যবসায়ীরা সমস্ত ধনাগমের পথ দখল কারয়াছে। 
[বিদেশী বা অ-বাঙালীর নিকট বাংলদেশ অর্থোপাজনের একটা বিশাল ক্ষেত্র, তাহারা 
এখানে প্রচুর উপাজন করে। আর বাঙালীরা এখানে সেখানে একমূঠা অন্নের জন্য 
ভিক্ষাবৃত্ত কাঁরয়া বেড়াইতেছে। 

দেশের রপ্তাঁন ও আমদান বাণিজ্যের বস্তৃতির সঙ্গে এমন ক অন্তবাণজ্যের 
প্রসারের সঙ্গে তাল রাঁখয়া চালতে না পারিয়া বাঙালীর চারত্রের অধোগাঁতও 
হইতেছে। একজন স্বাবলম্বী ব্যবসায়ীর চাঁরত্রের সমস্ত দিক আশ্চর্যরূপে বিকাশ- 
প্রাপ্ত হয়। তাহার কর্মক্ষমতা ও শাসনশান্ত বাঁড়য়া যায়। সাম্াজ্য-প্রাতষ্ঠাতাদের 
সঙ্গে তাহার চাঁরন্রের অ্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু একজন আইনজীবা, 
কেরানী অথবা স্কুলমাস্টার, নিজ নিজ ক্ষেত্রে যতই কৃতী হউক, যখনই নিজদের 
এল[কার বাহরের কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখনই সে ঘোর অজ্ঞতার পার্চস্ 
প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে সে একেবারে শিশুর*মত সরল ও অন্জঞ। তাহার দৃম্টিও 
আত সঙ্কীর্ণ ও সাীমাবদ্ধ। এক কথায় নিজের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে আসিলেই 
তাহার অবস্থা শোচনীয় হয়। কয়েক বংসর ভারতীয় ব্যবস্থাপারষদে বাংলার প্রাতি- 
নিধিরা একেবারে নগণ্য হইয়া পাঁড়য়াছেন,_নিরপেক্ষ দর্শকদের এই মত। অর্থনীতি 
বষল্ম কোন আলোচনা উপাঁস্থত হইলেই বাংলার প্রাতানাঁধরা চাণকোর উপদেশ 
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স্মরণ কাঁরয়া নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে-_-“দূরতো শোভতে মূর্খঃ য্বাবং কাণম্ন 
ভাবতে 1” ূ 

ডোঁভভ সেসুন, বিড়লা অথবা খৈতান প্রভাতি ব্যবসাজগৎ অথবা টাকার বাজারের 
সংস্পর্শে থাকাতে, জটিল অর্থনীতি বিষয়ে মতামত জ্ঞাপনে স্বভাবতঃই বেশী যোগ্যতা 
প্রদর্শন করেন। আমাদের কলেজের অর্থনীতির বাঙালন অধ্যাপক কেবল পাথ- 
পড়া পাঁণ্ডত, ব্যবহারিক জ্ঞান তাহার কম। এক জন কলেজে 'শাক্ষত ব্যান্ত “রভার্স 
কাউীন্সল বল” সম্বন্ধে সাক মত 'দিতে পারে না।-তা ছাড়া, একজন ধনী 
ব্যবসায়ীর পক্ষে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষ স্বাধীন মত ব্যন্ত করা সহজ। উপর- 
ওয়ালাদের ভ্রুকুঁট বা অনগ্রহে সে বিচাীলত হয় না। সে দুই কুল বজায় রাখবার 
চেস্টা করে না, বা সময় বুঁঝয়া নিজের মত পরিবর্তন করে না। পক্ষান্তরে কেরানা, 
চাকারজীবী এবং অন্গ্রহপ্রার্থার দল স্বভাবতঃই দাস মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। 
তোষামোদ এবং পরানন্দাতে সে পাকা হইয়া ওচে, তাহার চরিত্রের অধোগাতি হয়। 

অদ্ভুত বোধ হইলেও, একথা সত্য যে, বাঙালন সাহত্য ও বিজ্ঞানে যতই মৌলক 
গবেষণা কাঁরতেছে, ততই জশীবকা সংগ্রহে সে অক্ষমতা প্রদর্শন কাঁরতেছে। কেহ 
তহাকে শিক্ষানীবস রূপে লইতেও সাহস পায় না, কেননা সে বড় বড় কথা বলে। 
সে ?নিজেও নিম্নস্তর হইতে শিক্ষানীবাঁস আরম্ভ কাঁরতে আনিচ্ছক। সাধারণ 
কলেজে শিক্ষিত যুবক মনে করে যে, ব্যবসায়ী হইতে হইলে তাহার সেকেটৌরয়েট 
টোবল, বৈদ্যাতিক পাখা এবং মোটরগাড়ী চাই। সে আশা করে প্রথম হইতেই তাহার 
অন্য সর্বপ্রকার আরাম ও সুবিধা প্রস্তৃত হইয়া থাকবে, ফলে শেষ পযন্ত সে স্বল্প- 
উদ 1301552545555950555550094 
সমস্যার মীমাংসা করে। 
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জাতিভেদ-_হন্দসমাজের উপর তাহার অনিম্টকর প্রভাব 
(১) এক 'দকে শাক্ষত ও মাঁজতিন্াচ সম্প্রদায়, অন্য দিকে 

কৃষক, শিল্পন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ 
ও অন্তরায়_-পারিবারিক কলহের কারণ 

বংশানুক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, মানয়া লওয়াও হইয়াছে । 
জাতিভেদ-পীড়িত ভারতেও এমন কতকগ্যাল প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে মনে হয় যে, 
কতকগ্ীল 'বাঁশষ্ট গুণ বংশানুক্লমিক। বর্তমান ভারতে পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষা বিস্তারের 
পর, পুনা ও মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ, বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, এবং যুক্ত প্রদেশের 

আঁধবাসন কাশ্মীরী পাশ্ডিতদের মধ্য হইতেই সাহত্য, সমাজ ও রাজনীতক্ষেত্রে 
প্রাসম্ধ ব্যান্তদের উদ্ভব হইয়াছে । স্যার টি. মাধব রাও. রঙ্গ চাল? িচারপাঁত 
মুথুস্বামী আয়ার, ভাশ্যাম আয়েঙ্গার, শ্রাসদ্ধ গাঁণতজ্ঞ রামানুূজম, রামমোহন রায়, 
ঈশবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাঁওকমচন্দ্রে চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধ্সূদন দত্ত, 'িচারপাঁত 
দবারকানাথ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর এবং অন্যান্য বহু প্রধান ব্যান্তর আঁবর্ভাব এই কথাই প্রমাঁণত করে। জাতি- 
ভেদ-প্রথার অসুবিধা ও তাহার গুরুতর ন্বাটও ইহাতে সস্পন্ট ধরা পড়ে। বাংলার 
পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ মান্র_অর্থাৎ 
তাহারা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা & ভাগ মান্। অপর পক্ষে, ইংলন্ডে সাধারণ- 
শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত একজন চার্চল ব্লেনাহমের যুদ্ধে কাতিত্ব প্রদর্শন, কাঁরয়া 
ডিউক পদাঁবতে উন্নত হন, একজন পট আর্ল অব চ্যাথাম হইতে পারেন। সাহত্য 
জগতে একজন কসাইয়ের পুত্র "রাঁবনসন রুসো”র প্রাসদ্ধ গ্রন্থকার হন, জেলের 
একজন হান ব্যবসায়ী পপলগ্রিমূস প্রোগ্রেস” 0১) বই লাখতে পারেন। ফ্রান্সেও 

(১) ইংলন্ডের সাঁভল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধের সময়ে সাধারণশ্রেণীর মধ্য হইতে যেসব 'বাশম্ট 
ব্যান্তর উদ্ভব হইয়াছিল, বাক্ল তাঁহাদের একটি ভালকা 'দিয়াছেন। উহা হইতে আমরা 'য়দংশ 
উদ্ধৃত কাঁরতেছি £ 

“বড় বড় পাদার, কার্ভনাল বা আকাঁবশপ প্রভৃতি দ্বারা যেমন ণরফর্মেশানের সহায়তা হয় 

নাই, সমাজের 'নম্নস্তরের সাধারণ লোকদের দ্বারাই হইয়াছে, ইংলশ্ডের বিদ্রোহ তেমাঁন সমাজের 
ীনম্নস্তরের আত সাধারণ লোকদের দ্বারাই হইয়াছে! ভ্লো ২1৪ জন উচ্চপদস্থ লোক জনসাধারণের 
পক্ষে যোগ 'দিয়াছিলেন, তাঁহারা শীঘ্রই পাঁরত্যন্ত হইয়াছলেন এবং যের্প দ্রুতবেগে তাঁহাদের পতন 
হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝা 'গয়াছিল, হাওয়া কোন্ দিকে বাহতেছে। যখন আভজাতবংশশয় 
সেনাপাঁতাদিগকে 'বিতাঁড়ত কাঁরয়া 1নম্নস্তরের মধ্য হইতে সেনাপাঁতিদের নিযুন্ত করা হইল, তখনই 
ভাগ্যের পাঁরবর্তন আরম্ভ হইল, রাজতনল্ববাদণরা সর্বত্র পরাস্ত হইতে লাগিলেন... যৃূগে দরজন্ 
ও শ্রামকেরাই সাধারণের কাজ চালাইবার যোগ্য বিবোচত হইল এবং রাষ্টক্ষেত্রে তাহারাই প্রধান স্থান 
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এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নরম্যাণ্ডির ডিউক উহীলিয়ামের পেরবতাঁব্বলে উইলিয়াম 
দি কঙকারার বা বিজয়ী উইলিয়াম) মাতা একজন চর্মকারের দীহতা 'ছলেন। প্রাসম্ধ 
বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের. পিতা একজন চর্মীশল্প ছিলেন। নেপোঁলয়ন সত্যই গর্ব 
কাঁরতেন, প্রত্যেক প্রাইভেট সৌনক তাহার ঝোলার মধ্যে ফিল্ডমার্শাল বা প্রধান 
সেনাপাঁতর চিহ বহন করে। প্রীসদ্ধ মিশনারী উহীলয়াম কেরী মুঁচ ছিলেন এবং 
বর্তমান রাশিয়ার অন্যতম প্রবর্তক জোসেফ স্টাঁলন জীবিকা 'নর্বাহের জন্য জুতা 
সেলাই কারতেন। পাশ্চাত্য দেশের কৃষক, তন্তুবায়, নাপিত, জুতানর্মাতা, মুচি 
প্রভৃতি এবং আমাদের দেশের এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। অল্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রাথ্থীমক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
গন্তু এ সময়েও ইয়োরোপে সাধারণ লোকেদের মধ্যেই 'বাশিম্ট ব্যান্তিরা জন্মগ্রহণ 
কারয়াছেন। হারাগ্নীভস এবং আর্করাইট, টেলফোর্ড, রবার্ট বার্নস, হিউ মিলার এবং 
অন্য অনেকে কাঁঠন প্রারশ্রম কারয়া জীবকা অর্জন কারিতেন,_কিন্তু নিজের শান্ত 
বলে তাঁহারা স্ব স্ব কমর্ষেত্রে প্রাসাদ্ধ লাভ কারয়াছলেন। আমাদের তাঁতিদের 
অজ্ঞতা ও নবঠাদ্ধতা প্রবাদ বাক্যে পাঁরণত হইয়াছে । (২) আ্যানভ্র কার্নেগীর 1পতা 
যন্নযুগের পূর্বেকার তন্তুবায় ছিলেন, কিন্তু তৎসন্তেও তাঁহার পাঁরবারে এক রকমের 
ণশক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচালিত ছিল দৌখতে পাই। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও 
ইহার দ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মুসোলিনীর পিতা কর্মকার এবং তাঁহার মাতা 
প্রাথামক বিদ্যালয়ের শিক্ষায়ন্রী ছিলেন। ম্যাসারকের পিতা ছিলেন কোচম্যান এবং 
ম্যাসারক নিজে ১৩ বংসর বয়সে কর্মকারের শিক্ষানবিসরূপে হাপর চালাইতেন। 
কিন্তু তবু এই সব বংশ হইতেই প্রাসদ্ধ ব্যান্তগণ জন্মগ্রহণ করেন। 

বংসর বয়সে কয়লার খাঁনতে কাজ কাঁরয়া জীীবকা অর্জন কাঁরতেন। এক ?দনের 

গ্রহণ করিল ।...সেই সময়ের তিন জন বাঁশম্ট ব্যান্ত ভেনার, টাফনেল এবং ওকে। ইহাদের মধ্যে যান 
নৈতা, সেই ভেনার ছিলেন মদ্য ব্যবসায়, তাঁহার সহকারণ টাফনেল ছিলেন সূত্রধর, এবং কর্নেলের 
পদে উন্নীত হইলেও, ওকে ইসাঁলংটনের একাঁট মদের কারখানায় স্টোরকিপারের কাজ করিতেন। 

“এগুলি ব্যাতক্রম নয়। এ যুগে লোকের যোগ্যতার উপরই তাহাদের উচ্চ পদ লাভের সম্ভাবনা 
নিভ'র কারত এবং কোন লোক য্যোগ্য হইলে তাহার জল্ম যে কুলেই হোক, যেরূপ ব্যবসায়েই সে 
গিলপ্ত থাকুক, তাহার উন্নীত নিশ্চয়ই হইত। 1কপন একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন, বিদ্যালয়ে 
কোন শিক্ষা লাভও তান করেন নাই; তৎসত্বেও তান লণ্ডন সেনাবাহননর সেনাপাঁত নিয্ত 

হইয়াছিলেন। ক্রমে তান সেনাদলের সাজেন্ট-মেজর-জেনারেল, আয়্লান্ডের সেনাপাঁত এবং 
রুমওয়েলের কাউান্সলের ১৪" জন সদস্যের অন্যতম হইয়াছিলেন_-75501% ০1 01551556507 51 

নর ্ঁ ূ 
দে ভিলা রি ভীতি ভেরি রসনা 

হইয়া থাকে । পৌগ্রয়ারসন_-91051 চ8525201 [1ভি)। হন্দু তাঁতরাও এ রূপে বিদ্রুপের 

পান্র। পক্ষান্তরে ইংলশ্ডের তাঁতিরা তাহাদের বুদ্ধবলে নানা নৃতন আঁবন্কার করিয়া কার্যক্ষেত্রে 
সাফল্য লাভ কারয়াছে। এ সম্বন্ধে হারাগ্রভস ও আ্যানদ্র; কার্নেগীর নাম উল্লেখ করলেই যথেষ্ট 
হইবে। তাঁহারা উভয়েই তাঁতির ঘরে জাল্ময়াছলেন। 



৩৯২ আত্মচারত 

জন্যও তিনি কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। তাঁহার মাতা তাঁহাতে পাঁড়তে 'শিখাইয়া- 
1ছলেন, কিন্তু সতর বৎসর বয়সের পূর্বে তান নাম স্বাক্ষর কাঁরতে পারতেন 
না। তিন নিজে শর্ট হ্যান্ড শিখেন; কয়লার খাঁনর মধ্যে বাঁসয়া তিনি এই বিদ্যা 
আয়ত্ত কারতেন। তান কালইল ও স্টুয়ার্ট মিল পাঁড়তেন এবং ২৩ বংসর বয়সে 
[তান জীবনের একটা আদর্শ, একটা দূঢ় সঙ্কল্প লইয়া খাঁন হইতে বাহর হইয়া 
আসলেন।”_ এ, জি. গার্ডনার। 

“লয়েড জজের 'িতা ম্যানচেস্টারের একা প্রাথামক বিদ্যালয়ের একজন দরিদ্র 
স্কুল-মাস্টার ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য 'তাঁন এঁ কাজ ত্যাগ কাঁরয়া এমন বৃত্তি 
অবলম্বন কারলেন, যাহাতে বাহিরে খোলা জায়গায় কাজ কাঁরতে পারা যায়। তানি 
ওয়েল্সে তাঁহার স্বগ্রামে ফাঁরয়া গেলেন এবং চাষের কাজ আরম্ভ কাঁরয়া দিলেন ।... 

উইলিয়াম জর্জ যাঁদও শিক্ষকতা ত্যাগ কারতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তব তান তাহার 
পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পাঁড়বার আগ্রহ পূর্বের মতই ছিল এবং 
শারীরিক শ্রমের কাজের পর বিশ্রামের সময় 'তাঁন বই পাঁড়তেন।” 0৩) তিনি তাঁহার 
[বিধবা এবং দুইটি শিশু সন্তানকে রাঁখয়া পরলোক গমন করেন। লয়েড জজের 
বয়স তখন দুই বংসর মান্ন। লয়েড জর্জের মাতুল আঁববাহত এবং দারদ্র জৃতা- 
নর্মাতা ছিলেন, 'তানি তাঁহার বিধবা ভাঁগনণ ও ভাঁগনেয়দের ভার গ্রহণ করিলেন! 
এই মাতৃলও জুতা সেলাই কাজের অবসরে অধ্যয়ন কাঁরতে ভালবাসতেন। 

বার্নস গরীব চাষার ছেলে ছিলেন। কার্লাইল বলেন, “বার্নসের পিতা একজন 
চারন্রবান কৃষক ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন গরীব ছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের একালের 
স্বল্পব্যয়সাধ্য স্কুলে পাঠাইয়াও লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই এবং বার্নমকে 
বাল্যকালে লাঙলের কাজ কারতে হইত ।” 'বাভন্ন কৃষকের ফার্মে কাজ কাঁরয়া বার্নস 
সেই দারিদ্রের মধ্যেই বাস কাঁরতে লাগলেন। তের বংসর বয়সে, তানি স্বহস্তে, 
শস্য মাড়াইতেন। ১৫ বংসর বয়সে তান প্রধান মজুরের কাজ কাঁরতেন। স্কুলে 
গিয়া তিনি তাঁহার স্বল্প অবসরের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঙ্গে পাঁড়তে লাগলেন। 
আহারের সময় তাঁহার এক হাতে চামচ, অন্য হাতে বই থাঁকত। ক্ষেতে কাজ 
করিতে যাইবার সময়ও তান সঙ্গে কয়েকখাঁন বই লইয়া যাইতেন এবং অবসর 
সময়ে পাঁড়তেন। 

মাইকেল ফ্যারাডে কর্মকারের ছেলে ছিলেন এবং প্রথম বয়সে দপ্তরীর দোকানে 
শিক্ষানাবসি কারতেন এবং আত কম্টে সামান্য আহারে জবনধারণ করিতেন। 

কাঁব জেমস হগ 'িয়ামতভাবে শিক্ষালাভ কারতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রায়ই 
স্কুল ছাড়িয়া পিতাকে ভেড়া চরানোর কাজে সহায়তা কারতে হইত । 

টমাস কার্লাইল 'নাজেও কৃষকের ছেলে ছিন্তলন, একথা পূবেই বলা হইয়াছে। 
তাঁহার পিতা পত্রকন্যাদের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে কাজ কাঁরতেন এবং কোন 
প্রকারে জীবকা 'নর্বাহ কাঁরতেন। দাঁরদরে ঘরে জন্মলাভ কাঁরয়াও নিজের কাতিত্ব- 
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বলে প্রাসিদ্ধ ব্যান্ত হইয়াছলেন, এর্প আরও কয়েকজন ব্যান্তর নাম পূর্বে ভীল্লাখিত 
হইয়াছে। 

আমোরকা যুন্তরাম্ট্রে দারদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ কাঁরলেও যে কোন ব্যান্ত প্রেসিডেন্ট 
পদ লাভের আশা কারতে পারে । প্রোসডেন্ট উইলসন তাঁহার বক্ষ 79601 নামক 

গ্রল্থে আমেরিকার শ্রেম্তত্ব বা মহত্ব কোথায় তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ 
“খন আম অতীত হইীতহাসের পাতা উল্টাই, আমোরকা রান্ট্রের পত্তনের কথা 

ভাবি, তখন এই কথাটি আমেরিকার ইতিহাসের সর্বত্র লীখত আছে দেখিতে পাই” 
যে সমস্ত প্রাতিভাশালণ ব্যান্ত দরিদ্র অখ্যাত বংশ হইতে উদ্ভূত হন, তাঁহারাই জাতির 
জীবনে নৃতন শান্ত ও উৎসাহের সণ্ণার করেন। ইতিহাস পাঁড়য়া যাহা ছু 
জানয়াছি, আভজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফলে যাহা কিছ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহাতে 
আমার এই প্রতশীতি হইয়াছে যে, মানবের জ্ঞানসম্পদ সাধারণ মানুষের জীবনের 
আভিজ্ঞতার উপরেন প্রাতিষ্ঠত। এঁক্য, জীবনীশান্ত, সাফল্য উপর হইতে নীচে আসে 
না, বৃক্ষ যেমন গোড়া হইতে রস পাইয়া স্বাভাঁবক ভাবে বাঁড়য়া উঠে, পত্র-পুজ্প-ফলে 
এশবর্যশালনী হয়, মানবসমাজেও ঠিক তেমনই ব্যাপার ঘটে। যে সমস্ত অজ্ঞাত 
অখ্যাত লোক সমাজের নিম্নস্তরে তাহার মৃলদেশে থাঁকয়া জীবন-সংগ্রাম কাঁরতেছে, 
তাহাদেরই প্রচণ্ড শন্তির দ্বারা সমাজ উন্নত হইয়া উাঠতেছে। একটা জাতির সাধারণ 
লোকেরা যে পাঁরমাণে মহৎ ও উন্নত হয়, জাতিও ঠিক সেই পাঁরমাণে মহৎ ও 
উন্নত হয়।» 

এই সব দজ্টান্ত হইতে এই মহান শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কৃষক, খানর মজুর, 
নাঁপত বা মেষপালকের বৃক্তিতে কোন সামাজিক অমর্ধাদা নাই। এ সব দেশে 

 পারশ্রম কারিয়া সাধুভাবে জীীবকার্জন সম্মানজনক বিবোচিত হয়, কিন্তু আমাদের 

মারবে তবু কাঁয়ক শ্রমের কাজ করবে না, বরং সামান্য বেতনের কেরাননীগাঁরতে 
সন্তুষ্ট হইবে। অনেক সময় সে আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া পরগাছার মত জীবন ধারণ 
কাঁরতেও লাঁজ্জত 'হয় না। 

আমাদের চামার, জোলা, তাঁত, নাঁপতেরা আবহমান কাল হইতে সেই একঘেয়ে 
পৈতৃক ব্যবসা করিয়া আসতেছে, তাহাদের জীবনের কোন পাঁরবর্তন নাই, আনন্দ 
নাই। আমাদের কতকগ্যাল শ্রমাঁশজ্পী অস্পৃশ্য জাতীয় এবং তাহারা যেভাবে দিনের 
পর দিন পৈতৃক ব্যবসা চালায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নাত হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হিন্দু ভারতের বাহিরে, লোকে যে কোন ব্যবসা বা জীবিকা 
অবলম্বন করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের সামাঁজক মর্যাদার হানি হয় না। সমাজের 
যে কোন স্তরে তাহাবা বিবাহ কাঁরঞ্ত পারে, এবং এই কারণে তাহারা দারদ্যের সঙ্ে 
সংগ্রাম করিয়া বহ; বাধা-বিপাত্তর মধ্যেও জীবনে সাফল্য লাভ কাঁরতে পারে। 

তিব্বত ও বর্মা ভারতের সংলগ্ন, যথাক্রমে তাহার উত্তর ও পূর্বে অবস্থিত। 

বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়া বাংলা দেশ হইতে তাহারা তাহাদের সভ্যতা লাভ কাঁরয়াছিল। 

তাহারা জাতভেদ জানে না এবং তাহাদের স্ব্রলোকেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহা 



৩১৯১৪ আত্মচারত 

আমোঁরকার স্দ্রলোকদের পক্ষেও ঈষার বিষয়। চশনদেশেও বৌদ্ধধমেরি মধ্য দিয়া 
বাংলার নিকট তাহার সভ্যতা, সংস্কাতি, দর্শন প্রভৃতির জন্য বহুল পাঁরমাণে খণী। 
ইয়োরোপনঁয় ও আমোরকান লেখকেরা এক বাক্যে বাঁলয়াছেন যে, এই চীনদেশে 
তন হাজার বৎসরের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বাঁলয়া কিছু নাই এবং জগতের মধ্যে এই 
জাঁতর ভিতরেই জাতিভেদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম। দাঁরদ্রু পিতামাতার সন্তানেরা 
অতীতে অনেক সময়ই 'মান্দারন' হইয়াছে । আমাদের মধ্যে যে চামার সে চিরকাল 
চামারই থাকিবে এবং তাহার সন্তানসন্তাতর সমাজে কোনকালে মর্যাদালাভের 
সম্ভাবনা নাই। তাহাদের স্বাধনন "চন্তার ক্ষমতা এইভাবে নষ্ট হইয়া গগয়াছে। 

কৃষক, মেষপালক অথবা খাঁনর মজুর অনেক সময় কাঁব বা ভূতত্ববিদ হইয়া উঠে। 
যে পাঁরপারশ্রিকের মধ্যে সে পালিত হয়, তাহার ফলে তাহার চরিত্রের গুণাবলীর 
সম্যক বকাশের সুযোগ ঘটে। আর আমাদের দেশের কৃষক, মেষপালক বা চামার 
এমন অবস্থার মধ্যে বার্ধত হয় যে, তাহাদের ভাঁবষ্যং উন্নাতর কোন আশা নাই। 
'ডান্টের 'ইনফার্নে'র মত তাহাদের মাঁটর ঘরের দরজায়ও যেন এই কথাটি লিখিত 
আছে--“এখানে যে প্রবেশ কাঁরবে, তাহাকে সমস্ত আশা ত্যাগ কারতে হইবে ।” যে 
চোরাবাঁলতে সে পাঁড়য়াছে, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার কারবার কেহ নাই। রবার্ট 
বার্নসের জীবনী হইতে উদ্ধৃত 'নম্নালাঁখত ছন্রগাঁল পাঁড়লে বুঝা যায়, ব্রাটশ 
কৃষক ও তাহার পারবারক জীবন এবং ভারতীয় কৃষক ও তাহার পারিবারিক 
জীবনের মধ্যে কি প্রভেদ! স্মরণ রাখতে হইবে যে, ইহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের চিন্রই আত্কত হইয়াছে, বর্তমান কালে 'বাটশ কৃষকের পাঁরবাঁরক জীবনের 
বহু উন্নতি হইয়াছে। 

“বার্নসের শিক্ষা তখনও সমাস্ত হয় নাই, হরির নাজাত 
হইল । স্কটল্যান্ডের কৃষকেরা তাহাদের কুটীরকেই স্কুলে পাঁরণত্ব করে; যখন সন্ধ্যা- 
কালে 'পতা আগুনের কাছে আরামকেদারায় বসেন, তখন তিনি মুখে মুখে ছেলেদের 
নানা বিষয় শিখাইতে আলস্য করেন না। তাঁহার জের জ্ঞানও খুব সঙকীর্ণ নহে, 
ডি গ্রেট ব্রিটেনের সাহত্য তান জানেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব, 
কাব্য এবং স্কটল্যান্ডের ইীতিহাসই তাঁহার বিশেষ 'প্রয়। স্কটল্যান্ডের ইতিহাসে যেসব 
যুদ্ধ, অবরোধ, সঙ্ঘর্ধ, পারিবারিক বা জাতীয় কলহের কথা কোন এীতিহাঁপক 'লাঁপ- 
বদ্ধ করেন না, একজন বুদ্ধিমান কৃষক, সে সমস্ত জানেন; বড় বড় বংশের ইতিহাস 
তাঁহার নখদর্পণে। স্কটল্যান্ডের গীতি-কবিতা, চারণ-গাথা প্রভাতি তাঁহার মুখস্থ, 
এমন কি অনেক সুদীর্ঘ কাঁবতাও তাঁহার মুখস্থ আছে। যে সব ব্যান্ত স্কটল্যান্ডের 
মর্যাদা বাঁদ্ধ কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের কথা তাঁহার জানা আছে। এসব তো 
তাঁহার স্মৃতিপটেই আছে, ইহা ছাড়া তাঁহার শেলফের উপর পাধাথপন্তরও আছে। 
স্কটল্যান্ডের সাধারণ কৃষকের গৃহেও একাঁটি ছোটখাট লাইব্রেরী থাকে, সেখানে 

ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব এবং [বিশেষভাবে কাব্যগ্রল্থাদি আছে। মিলটন এবং ইয়ং তাহাদের 
প্রয়। হারের চিন্তাবলী, পপলাগ্রমূস প্রোগ্রেস, সকল কৃষকের ঘরেই আছে। 
র্যামজে, টমসন, ফার্গসন, এবং বার্নস প্রভাতি স্কচ লেখকদের গ্রন্থ, গান, চারণগাথা, 
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সবই এ গ্রন্থাগারে একত্র বিরাজ করিতেছে; বহ ব্যবহারের ফলে গ্রীগুলির মলাট 
হয়তো ময়লা হইয়াছে, পাতাগ্ণাল কিছ ?কছ ছিন্ন কীঁটদস্ট হইয়াছে” 

রন্ত সংমশ্রণের ফলে 909০159 বা শ্রেণীর উন্নাতি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু 

দুভা্যিক্রমে ভারতীয় সামাজক প্রথা জাতিভেদের উপরে প্রাতষ্ঠিত, সুতরাং ইহার 
ফলে বংশানুক্লমিক উৎকর্ষ হয় না এবং নিম্নস্তরের জাতিরাও উন্নাতি লাভ কাঁর্তে 
পারে না। এই জাতিভেদপ্রথার ন্রাট ভারতীয় মহাজাতর, অথবা যে কোন রক্ষণ- 
শীল দেশের ইতিহাস আলোচনা কারলেই বুঝা যাইতে পারে ।; 

ভারতে 'ব্াটশ শাসনের প্রথম অবস্থায়, উচ্চবণয়েরাই (ঁশাক্ষত সম্প্রদায়) 
সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার সযোগ লাভ কাঁরয়াছেন। ব্রা্টশ শাসন যখন স্্দ্ঢ় হইল, 
তখন আদালত স্থাঁপত ও আইনকানুন 'বাঁধবদ্ধ হইল। আমলাতন্দের শাসনমন্ত্র 
সুপ্রাতিষ্ঠত হইল। শিশক্ষাগ্রাতজ্ঞানসমৃহও গাঁড়য়া উঠিল। সুতরাং আইনজীবী, 
স্কুলমাস্টার, সেকেটারিয়েটের কেরানা, ডান্তার প্রভাঁতির চাঁহদা খুব বাঁড়য়া গেল। 
ভারতীয় বিশবাবদ্যালয়সমূহের সাঁহত সংসৃম্ট অসংখ্য কলেজের সাঁন্টি হইল এবং 
সেখানে দলে দলে ছান্রেরা ভার্তহইতে লাগিল; কেননা বশবাঁবদ্যালয়ের ডিগ্রী বা উপাই 
পৃবোন্তি ওকালাতি, ডাক্তারি, কেরানশাগার প্রভাতি পদ লাভের প্রধান উপায় ছিল। 
1কছুকাল ব্যবস্থা ভালই চাঁলতে লাগল। কতকগ্যাল উাঁকল, ডান্তার প্রভাতি প্রভূত 
অর্থ উপার্জন কাঁরতে লাঁগলেন। কাঁলকাতা হাইকোর্টের তথা জেলাকোর্টের 
কতকগ্াল জজের পদও ভারতবাসীকে দেওয়া হইল। শাসন ও বিচার বিভাগের 
ণনম্নস্তরের কাজগুল সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদেরই দেওয়া হইতে লাঁগিল। কেননা 
এসব পদের জন্য যে বেতন নাদর্ট ছল, তাহাতে যোগ্য ইয়োরোপনীয় কর্মচারী 
পাওয়া যাইত না। এইরূপে এদেশের 'শীক্ষিত সম্প্রদায় কেবল যে তাহাদের সক্ষন 
মাস্তম্ক চালনার ক্ষেন্র পাইল তাহা নহে, তাহাদের জশীবকার্জনের পথও প্রশস্ত হইল । 

কিন্তু অন্য দক দয়া, এই অস্বাভাঁবক ও কৃত্রিম ব্যবস্থা সমাজদেহকে 'বষান্ত 
কাঁরয়া তুলিতে লাগল। শুনা যায় বিশেষজ্ঞ চাকৎসকরাও বক্ষনার প্রথম অবস্থায় 
প্রতাঁরত 'হন, উহা তাঁহাদের দৃষ্ট এড়াইয়া যায়। "শাঁক্ষত সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার 
প্রীতি মোহের ফলে এখন ভীষণ প্রাতীক্রয়া আরম্ভ হইল। তাহারা সভয়ে দেখল যে, 
তাহাদের সঙ্কীর্ণ কার্ক্ষেত্রে বিষম ভিড় জাঁময়া গিয়াছে । ব্যবসা-বাণিজ্য হীতমধ্যেই 
অন্য লোকের হাতে চাঁলয়া গিয়াছে এবং ইহার অপাঁরহার্য পাঁরণাম বেকার সমস্যা 
ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ কারতেছে। 

ভারতের 'শাক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছা ও ওঁদাসীন্য হেতু জাতীয় 
উন্নাতর গতি রদ্ধ হইয়া আসিয়াছে । দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইশপ তাঁহার দূর- 
দৃঁম্টবলে, এমন একটি সমাজশরখরের কল্পনা করিয়াছিলেন, যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইয়া. উঠিয়াছে। হহিন্দসমাজের অভ্যন্তরে আমরা সেই 
অসহযোগের দৃজ্টান্ত দৌখতেছি। বাংলাদেশের শতকরা && ভাগ লোক, বংশ, জাতি 
ও ভাষায় এক হইয়াও, 'হন্দুসমাজের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন। 'হন্দসমাজের ব্যবসায়ী জাঁতি__গন্ধবাঁণক, সুবর্ণবাঁণক, সাহা, তাল-_ 



৩৯৬ আত্মচারত 

প্রভীতও হিন্দুধর্ম ত্যাগ কারত, যাঁদ শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইত । শ্রীচৈতন্য সাম্য ও 
বিশবন্রাতৃত্বের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন এবং জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য চেম্টার 
নটি করেন নাই। 

এই সব জাতি হিন্দুদমাজের অভ্যন্তরেই রাঁহল এবং বৈফধর্ম গ্রহণ কারল, 
যাঁদও সমাজের 'নম্নস্তরে ইহাদের স্থান হইল। এখন 'হন্দুসমাজের প্রাত দ্াম্টি- 
পাত কাঁরলে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। মুন্টিমেয় লোক ইহার মস্তিম্ক; কিন্তু 
1বশাল জনসমস্টি যাহারা এই সমাজের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহারা এ মাঁস্তন্ক হইতে 
পৃথক এমন কি বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়য়াছে। এ যেন পুরাণ-বার্ণত কবন্ধাবশেষ! 

এই ঘোর ির্বদ্ধিতার জন্য বাংলা বিশেষ করিয়া ভীষণ ক্ষাত সহ্য কারয়াছে। 
বাংলার চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়__যাহাদের মধ্যে দেশহিতৈষণা, রাজনোতিক বোধ 
প্রভৃতি জাগ্রত হইয়াছে, তাহারা ধনী ও এশ্বর্যশালণ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পাঁড়য়াছে। যখন কোন জাতীয় কার্যে অর্থের জন্য আবেদন করা হয়, কেহই 
তাহাতে সাড়া দেয় না। অসংখ্য অস্পৃশ্য জাতি- নমঃশদ্র, পোদ প্রভৃতির কথা দূরে 
থাকুক, সাহা, তাল, বাঁণকরা পর্যন্ত যেন সমাজদেহের অকর্মণ্য অঙ্গ হইয়া 
পাঁড়য়াছে এবং 'বদ্যুতপ্রবাহ চালাইয়াও তাহাদের মধ্যে জীবনীশান্ত সণ্টার করা যায় না। 

আম প্রকাশ্য বন্তৃতায় বহুবার 'হন্দুসমাজের এই “অচলায়তনে'র কথা বাঁলয়াছি। 
সংবাদপত্রে কোন কোন পন্রলেখক আমার দাম্ট আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, তালি, 
সাহা, সুবর্ণবাঁণক, সংচাষী, এমন ক নমঃশ,দ্রদের মধ্যেও নব্য বাংলার কোন কোন 
কৃত সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রকারান্তরে 
তাঁহারা আমার কথাই সমর্থন করিতেছেন। বাংলায় কয়েকাট তাল বংশ আছেন, 
যাহারা কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়া জাঁমদার ও ব্যবসায়ী, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
বরাবরই আছে। দাঘাপাতিয়া, কাঁশমবাজার, ভাগ্যকুল, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানের তি 
বংশ হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তির উদ্ভব হইয়াছে,-তাঁহারা 'সর্বাংশেই উচ্চবণাঁয়দের 
সমতুল্য। কৃষ্দাস পাল দারিদ্র তাঁলর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও সমাজে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছলেন। সাহাগণও অনুরূপ গৌরবের দাব করিতে পারে। জগন্নাথ 
কলেজ (ঢাকা), মুরারিচাঁদ কলেজ "শ্রীহট্র), এবং রাজেন্দ্র কলেজ (ফাঁরদপুর), সাহাদের 

ইম্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির বোনিয়ান রূপে এমবর্য সণ্টয় করিয়াছলেন। তাঁহাদের মধ্য 
হইতেও উচ্চাশক্ষিত ব্যান্তদের উদ্ভব হইয়াছে। 

কিন্তু বাংলাদেশের আদমসুমারীর ববরণ পাঁড়লে, আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত 
হইবে। পূর্বে যেসব দ্টান্ত উল্লিখিত হইল, সেগুলি ব্যতিক্রম মান্র। জাঁতিভেদ 
প্রথার ঘোর আঁনম্টকাঁরতা 'হন্দু ভারতের সরব্ব্রই জাজ্জবল্যমান। (৪) 

(8) “তৃতীয় শতাব্দীতে এই সংকীর্ণতার আনম্টকর ফল দেখা গিয়াছিল। রোমক সমাজ 
অবসাদে ক্ষয় হইতে লাগিল, একটা গৃস্ত কারণ উহার জাবনাশন্তি ন্ট করিতে লাগিল। যখন একটা 
রাষ্ট্রের একটা বৃহৎ সম্প্রদায় দূরে অলসভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সাধারণের হিতের জন্য কিছুই 
করে না তখন বাঁঝতে হইবে, এ রাষ্ট্রের ধংস অবশ্যম্ভাবী |” 160810+5.71770%8 44720888, 



অন্টাবিংশ পারচ্ছেদ ৩৯৭ 

বর্তমান বাংলা এবং ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দর ইয়োরোপীয় 
সাধারণতন্লসমূহ তথা চীনের মধ্যে পার্থক্য এখন বুঝতে পারা যাইবে। এ বিষয়ে 
আমরা তাহাদের বহু শতাব্দী পশ্চাতে পাঁড়য়া আছি। আমাদের সমাজদেহ জীর্ণ 
ও দাষত এবং উহার অভ্যন্তরে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়াছে। 

জাপান প্রবল চেষ্টায় জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের 
উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ চিরাঁদনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে । আমরা 
যখন প্রমাণ করতে যাই যে, এীসয়ার দেশসমূহও রাজনোতিক উন্নাতর শখরে 
আরোহণ করতে পারে, তখন আমরা জাপানের দূজ্টান্ত দিই। কিন্তু জাপান তাহার 
সমাজসংস্কারের জন্য 'ি কারয়াছে, তাহা স্াবধামত আমরা ভুলিয়া যাই। ১৮৭০ 
খুশঃ পর্য্ত জাপানের সামুরাইয়েরা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের মতই সমস্ত সুযোগ- 
সুবিধা একচেটিয়া কাঁরয়া রাখয়াছল। এটা ও '[হনিনেরা জাপানের অস্পৃশ্য 
জাতি) এত অপবিত্র ও নোংরা বাঁলয়া গণ্য হইত যে, তাহাঁদগকে সাধারণ গ্রামে বাস 
কাঁরতে দেওয়া হইত না। তাহাদের জন্য পল্লীর বাঁহরে স্বতন্ত্র বাসস্থান 'নার্্ট 
করা হইত। ভারতের দাঁক্ষণ প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও আছে। কিন্তু ১৮৭১ 
সালের ১২ই অক্টোবরের িরস্মরণীয় দিনে, সামুরাইয়েরা দেশপ্রেম ও মহৎ ভাবের 
প্রেরণায় নিজেদের বিশেষ আধকারগুলি স্বেচ্ছায় ত্যাগ কাঁরল, কৃত্রিম শ্রেণীভেদ ও 
জাতিভেদ তুলিয়া দিল এবং এইরূপে একটি সঙ্ঘবদ্ধ বিশাল মহৎ জাতি গঠনের 
পথ প্রস্তুত কারল। ১৮৭১ সালে জাপানে যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, এই বিংশ 
শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও ভারতে তাহা সম্ভবপর হইতে পারিল না। (৩১শ ভারত"য় 
জাতীয় সমাজ সংস্কার সম্মেলনে মদীয় সভাপতির আভভাষণ দ্রষ্টব্য; ৩০শে 
1ডসেম্বর, ১৯১৭)। 

জাপান আরও বাঁঝতে পারয়াছিল যে, ব্যবসা-বাঁণজ্যে অবজ্ঞা কাঁরলে চাঁলবে না। 

গত অর্ধ শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণজ্যে জাপান কি আশ্চর্য উন্নাতি করিয়াছে, তাহা 
এখানে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই বাঁললেই যথেম্ট হইবে যে, বত্মানে ৪০ 
লক্ষ টনের জাপানী বাঁণজ্য জাহাজ সগর্বে সমুদ্রে যাতায়াত করিতেছে । জাপানের 
কারখানায় ও তাঁতে উৎপন্ন পণ্য ভারতের বাজার ছাইয়া ফোঁলয়াছে এবং বোম্বাইয়ের 
কাপড়ের কলগ্দাল জাপানী প্রাতযোগিতা সহ্য কারতে না পারয়া লুস্ত হইতে 
বাঁসয়াছে। অথচ জাপান এই ভারত হইতেই প্রাত বংসর ২৯ কোটি টাকার কাঁচা 
তূলা ব্য় করে। (&) 

($) প্রাচীন জাপানে ব্যবসায়ীরা সমাজের নিম্নস্তরে স্থান পাইত। “কিন্তু নব্য জাপান 
সভ্যতার পূনগঠন করতে গিয়া দোখিধী যে, তাহার বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-_সেই বিরাট 

কার্ষের অযোগ্য। নূতন নূতন শিল্প উৎপাদনের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন, তাহা তাহারা 
যোগাইতে পারে না! পাশ্চাতা দেশের মত আগেকার বৃহৎ শিজ্প উৎপাদনের অভিজ্ঞতা তাহাদের 
নাই। তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে অধানতার মধ্যে থাঁকতেই অভ্যস্ত ছিল। সতরাং উদ্ভাবন 

বা প্রেরণা শান্ত তাহাদের নিকট হইতে আশা করা অন্যায়। সুতরাং প্রথম হইতেই_রাম্ট্ই 



৩১৯১৮ আত্মচারত 

ভারতকে তাহার 'নব্ধীদ্ধতার জন্য ক্ষাত সহ্য করিতে হইতেছে। জাতিভেদ 
বুদ্ধি ও প্রাতভাকে কেবল মাষ্টমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ রাখে নাই, ইহা অন্তর্বিবাদ 
ও কলহের একটা প্রধান কারণ। সংক্ষেপে ভারতীয় মহাজাতি গঠনের পক্ষে ইহা 
প্রধান অন্তরায় স্বরুপ হইয়াছে । সহম্ত্র প্রকারে ইহা সমাজের আনস্ট কারতেছে। 
জাপানেও তাহার নবজাগরণের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প- প্রাচীন প্রথায় সমাজের 
শনম্নস্তরের লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । যাহারা ব্যবসা-বাঁণজ্য করিয়া অর্থোপারজন 
কাঁরত, সামুরাইয়েরা তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা কাঁরতে ঘৃণা বোধ করিত। 
1কন্তু জাপান যেন জাদুমন্ত্র বলে তাহার সামাজক বৈষম্য বিলুপ্ত কারয়া 1দয়াছে, 
তাহার আভজাতশ্রেণীর নানাভাবেও সম্পূর্ণ পারবর্তন হইয়াছে,_আর ভারত সেই 
পূর্বাবস্থাতেই অচল হইয়া আছে। ইহা যে তাহাকে ধংসের পথে লইয়া যাইতেছে, 
তাহা ভাবিয়া দোখবার সময় তাহার নাই। 

(২) সমযদ্রযান্রা নাষদ্ধ__হিন্দ; ভারতের উপর তাহার আনম্টকর 
প্রভাব__আর্থক উন্নাত এবং রাজনৈতিক বোধের উন্মেষ 

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, সমুদ্রযাত্রা ও তাহার আনূষাঁঙ্গক সমুদ্র-বাণিজ্য 
প্রভৃতি কেবল জাতির এম্বর্য বৃদ্ধ করে নাই, তাহার মধ্যে রাজনোৌতক বোধও 
জাগ্রত করিয়াছে। প্রাচীন 'ফানাঁসয়া ও কার্থেজকে ইহার দ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। মধ্যযুগের ভানস ও ফ্লোরেন্সের সাধারণতল্েও তাহার পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। এই সব শহরের বন্দরে পাঁথবীর 'বাভন্ন কেন্দ্র হইতে পণ্যদ্রব্য 
আসিয়া জমা হইত। উহা তাহাদের গর্ব এবং প্রাতবাসীদের ঈর্ধার বিষয় ছিল। 

“আমার প্রচেম্টা কেবল এক বিষয়ে বা এক স্থানে নিবদ্ধ নহে । কেবল বর্তমান 
বংসরের আয়ই আমার সমস্ত সম্পাত্ত নহে ।” মাচেন্ট অব 'ভানস (সেক্সপাঁয়র)। 

পুনশ্চ-“তাহার একখানি জাহাজ ট্রপাঁলসে, আর একখান হীশ্ডিসে যাইতেছে। 
আমি িয়ালটোতে জানতে পারলাম যে, তাহার তৃতঈয় আর একখান জাহাজ 
মৌক্সিকোতে ও চতুর্থ জাহাজ ইংলণ্ডে যাইতেছে । তাহার একাঁট আভযান বিদেশে 
ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ।” মাচেন্ট অব ভিনিস। 

রয়ালটো জীবনের চাণ্চল্যে পূর্ণ ছল। মোডাঁচর সময়ে ফ্লোরেন্স তাহার 
গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ কারয়াছিল। (৬) এ স্থানে প্রাসদ্ধ শিল্পী, কাব, 
কৃট রাজনীতিক এবং যোদ্ধাদের সমাগম হইত। 

এ শবষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল; নূতন ব্যবসায়ীশ্রেণন ব্যাঙ্কার, বাঁণক, 'শজ্প-প্রীতষ্ঠান, প্রাচীন 

ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে আসে নাই, -সামুরাইদের সম্প্রদায় হইতে আঁসয়াছল। এই সামনরাইদের 
পূর্ববাত্ত এবং বিশেষ অধিকার প্রভাতি তখন ছিল না।” 41101 : 9212. ৮ 

৬) “*ভানসের রাস্তা ও জলপথ যখন জীবনের ম্লোতে পূর্ণ হইত, রানা 
সম্ভারে সমদ্ধ হইয়া উঠিত, তখন ভিনিস শহরকে কিরুপ দেখাইত, বর্তমানে তাহা কল্পনা করা 
কাঁঠন। কিন্তু ফ্রেট ফেবার, 'পিয়েত্রো, কাসোলা এবং সর্বোপাঁর- ফ্রান্সিসকো পেট্রাকবরে বর্ণনা 
হইতে আমরা সেই এ*র্য ও গৌরবের কিছু পাঁরচয় পাই। পেত্রার্ক সোচ্ছ্বাসে 
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বাটোভয়া সাধারণতন্বের দ্টান্ত উল্লেখ করিতোছ। বাটোভয়া ক্ষুদ্র দেশ, 
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হইতে রক্ষা কাঁরবার জন্য ইহার এক অংশে বাঁধ নীম'ত। কিন্তু 
এই ক্ষুদ্র সাধারণতল্ত্র এশবর্ষে ও জনবলে বড় বড় সাম্রাজ্যকেও তুচ্ছ করিয়াছে। ইহার 
কারণ, তাহার প্রধান শান্ত ছিল নৌ-বল এবং বাঁণজ্য। আলন্টোয়াপ) ওসটেন্ড, লজ, 
ব্রাসেলস প্রভাতি এ*বর্যশালী শহর ছিল এবং এ সকল স্থানের অধিবাসীরা একাঁদকে 
জর বাকি দেশাহতৈষ ছিলেন। আবার হল্যাপ্ডই সর্ব- 
প্রথম লুথারের সংস্কারবাদ গ্রহণ কারয়াছিল। 

প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে লন্ডনের ধনী বাঁণকেরাই পালমেল্টারী সৈন্যের প্রধান 
সমর্থক ছিল। তাহারাই যুদ্ধের উপকরণ যোগাইত এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
1পউীরটান মতাবলম্ব 'ছিল। পক্ষান্তরে রাজতন্ত্রীদের প্রধান সহায় ছিল, আঁভজাত- 
শ্রেণী এবং গ্রাম্য জমিদারগণ। ক্রমওয়েল জনবল ও ধনবলের সাহায্য সর্বদাই লাভ 
কাঁরয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তান লন্ডন শহরের উপর কমনওয়েলথের পতাকা 
উদ্ডীন কাঁরতে পাণিয়াছিলেন। লন্ডন শহর এবং ব্রিস্টল তাঁহাকে এই জনবল ও 
ধনবল যোগাইত। (৭) সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন দেশে, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 
উন্নত মতবাদ এবং রাজনোতিক চেতনা, সমুদ্রযান্রা এবং ব্যবসা-বাঁণজ্যের শ্রীবাদ্ধর 
সঙ্গে ঘাঁনম্রূপে জঁড়ত! যেসব দেশ কেবলমান্র কাঁষবাত্তর উপর নর্ভর কারয়াছে, 
সেখানেই স্বচ্ছা-শাসনতন্ল এবং গবদেশী শাসনের প্রাধান্য দেখা গিয়াছে । তাহার 
আঁধবাসীরা সাধারণতঃ প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ধাঁরয়া থাকে এবং 
তাহাদের দৃম্টি সঙকীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে। বাক্ল তাঁহার-“সভ্যতার 
ইতিহাস” নামক গ্রন্থে এই কথা বিশেষভাবে বাঁলয়াছেন ই__ 

“আমরা যাঁদ কৃষক ও 'শিল্পব্যবসায়শীদের তুলনা কার, তবে সেই একই নীতির 
'ক্য়া দেখিতে পাইব। কৃষকদের পক্ষে আবহাওয়ার অবস্থা একট প্রধান সমস্যা । 
যাঁদ আবহাওয়া প্রাতকূল হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহাদের সমস্ত পাঁরকজ্পনা ব্যর্থ হয়। 
বিজ্ঞান এখনও বাঁম্টর প্রাকৃতিক নিয়ম আঁবচ্কার কাঁরতে পারে নাই। মানুষ পূর্ব 

বাঁলয়াছেন-নদীর উপরে আমার গৃহের বাতায়ন হইতে আম জাহাজগুলিকে দেখিতে পাই, 
আমার গৃহের চূড়া হইতে জাহাজের মাস্তুলগুলি উচ্চ। তাহারা জগতের সবন্ত যায় এবং 
সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়। তাহারা ইংলগ্ডে মদ্য লইয়া যায়, [সাঁথয়ানদের দেশে মধু 
বহন করে, আঁসাঁরয়া, আর্মোনয়া, পারস্য ও আরবে জাফরান, তৈল, বস্ত্র চালান দেয়; গ্রপস ও মিশরে 
কাম্ঠ বহন করে। তাহারা আবার ইয়োরোপের সর্ব বহন করিবার জন্য নানা দ্বব্য বোঝাই করিয়া 
আনে। যেখানে সমুদ্র শেষ হইয়াছে, সেখানে নাবিকেরা জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে গিয়া ভারত ও 

চঈনের সঙ্গে বাঁণজ্য করে। তাহারা ককেসাস্ পর্বত এবং গঙ্গা নদী আতক্ম করিয়া পূর্ব 
সমুদ্রে গিয়া উপনীত হয় ।৮-076 ৬2106018 চ২6100110, 

0) “প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধাঁরয়া লণ্জ্া শহর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ধর্মসংস্কারের প্রধান 
সমর্থক ছিল।” মেকলে-ইংলণ্ডের ইতিহাস। 

«শহরের ব্যবসায়ীদের মধ্যেই পিউরিটানদের প্রাধান্য খুব বেশ ছিল” 

“লপ্ডনের ধনী বাঁণকদের আঁধকাংশই 'ছিল 'পিউীরটান।» কার্লাইল--ক্কমওয়েল”। 
“লন্ডন শহরই এই সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমর্থক ও অর্থসাহাধ্যকারী ছিল ।”-ী 
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হইতে এ সম্বন্ধে কোন ভাবষ্যদ্বাণী কারতে পারে না। সুতরাং লোকে মনে কাঁরতে 
বাধ্য হয় যে, আতপ্রাকৃত শান্ত বলেই ইহা ঘটে। আমাদের গর্জাসমূহে সেই কারণেই 
বর্ধার জন্য বা পাঁরজ্কার আবহাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ভাবষ্যং বংশীয়েরা 
আমাদের এই কার্য নিশ্চয়ই ছেলেমানুষ মনে কাঁরবে, আমাদের পূর্বপনরুষেরা 
যেরূপ ভীীতীমীশ্রত সম্দ্রমের সাঁহত ধূমকেতুর আবির্ভাব বা গ্রহণ দোখত, তাহা 
আমরা যেমন ছেলেমানু'ষ বাঁলয়া মনে কার ।......গ্রামবাসীরা যে শহরবাসীদের চেয়ে 
আঁধকতর কুসংসকারগ্রস্ত হয়, ইহা তাহার একটি প্রধান কারণ। শহরে যাহারা ব্যবসা- 
বাঁণজ্য কাজকর্ম করে, তাহাদের সাফল্য গনজেদের শান্ত ও যোগ্যতার উপরেই 'নভর 
করে, যে সমস্ত আঁতপ্রাকৃত ঘটনা কৃষকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শহর- 
বাসদের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।” 

বর্তমান চীনেও ইহার দজ্টান্ত দোখতে পাওয়া যায়। উত্তর চীন কৃষিপ্রধান, 
এখানে চিরাচরিত প্রথা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য, এবং এই অণ্চল জাতীয় আন্দোলনের 
প্রধান বাধাস্বরূপ হইয়া রাঁহয়াছে। পক্ষান্তরে দাক্ষিণ চীনই প্রথম সান-ইয়াৎ সেনের 
আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ করে এবং এখানেই জাতীয়তাবোধ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ইহার কারণ, ক্যান্টনবাসঈরা দোঁক্ষণ চঈনারা) ব্যবসা-বাণিজ্যে চিরাদনই অগ্রণী, তাহারা 
উন্নাতশীল জাতিদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পাইয়াছে এবং ফলে তাহাদের দৃম্টে 
উদার হইয়াছে । (৮) 

বাংলাদেশ তথা হিন্দু ভারত 'নর্বোধের মত জাতিভেদ প্রথাকে গ্রহণ কাঁরয়াছিল 
এবং সমমদ্রযান্রাকে নিষিদ্ধ কারয়াছিল। ইহার ফলে বাঁহজণগৎং হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া 
সে কৃপমন্ডূক হইয়া উঠল ।--হিন্দু সমাজের বাহরের লোকদের সে 'ম্লেচ্ছ' আখ্যা 
দিল। সে নিজে ইচ্ছা কাঁরয়া অন্ধ হইল এবং ধ্বংসের আঁভমুখে দ্রুতবেগে ধাঁবত 
হইতে লাগিল, আর তাহার দেশ, [বদেশী আততায়ীদের ম্গয়াক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। 
কাঁবর ভাষায় সত্যই-__ 

পঁনয়াতির কঠোর বিধানে তাহার পূর্ব গৌরবের উচ্চ শিখর হইতে সে পাতিত 
ধূল্যবলৃণ্ঠিত।” 

(৩) জাতি সংমশ্রণের সম্ভাবনা না থাকাতে, কাঁলকাতার 
এশ্বর্যশালণ অবাঙালশরা স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতেছে-_ 

বাংলাদেশের সখ দুখের সঙ্গে তাহাদের 
কোন সম্বন্ধ নাই 

লম্বার্ডরা যখন ইংলন্ডে যাইয়া বাস করে, তখন তাহারা তাহাদের ব্যাক ব্যবসায়ের 

আভক্ঞতা সঙ্গে লইয়া গিয়াছল; লন্ডন শহর লম্বার্ড স্ট্রট এখনও তাহাদের 

(৮) প্রণালী উপনিবেশ, ডাচ ইম্ট ইণ্ডিস এবং ফিলিপাইন দ্বীপপনঞ্জে চীনারা সংখ্যাবহুল 
এবং শীল্তশালী। প্রধানতঃ তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থে চীনের জাতীয় আন্দোলন পাঁরচালিত হইয়াছে, 
সম্পদের দিনে ও বিপদের দিনে সমানভাবে তাহারা সাহায্য করিয়াছে। মালয়োসিয়ার চশনা ব্যবসায়শ 
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এ্*বর্য ও প্রভাবের স্মৃতি বহন কাঁরতেছে।(৯) আল্ভার অত্যাচারের,ফলে ফ্লেমিশরা 
ইংলন্ডে গিয়া বাস কারয়াছিল। ইহারাই পশম ব্যবসায়ে উন্নত প্রণালীর প্রবর্তন 
করে। হিউগেনটস্রাও ইংলণ্ডের এমবর্য গঠনে এইরূপ সহায়তা করিয়াছে । ফ্রান্স 
যখন ধর্মান্ধতার বশবতর্ট হইয়া “এাঁডন্ অব ন্যব ন্যাঁন্টস প্রত্যাহার করে, তখন 
তাহার প্রায় ৪০ হাজার হউগেনট আঁধবাসী 'নকটবতাঁ প্রোটেস্টান্ট দেশসমূহে 1গয়া 
আশ্রয় নেয়। এ সব দেশে তাহারা তাহাদের বারত্ব, সাহস ও কর্মকুশলতার অবদান 
বহন করিয়া লইয়া গিয়াছল। বলা বাহুল্য ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যেই এ সব 
দেশের আঁধবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জন হেনরী ও কার্ডনযাল 'নিউম্যান 
এই দুই কৃতী ভ্রাতা, ডাচ বংশজাত, সম্ভবতঃ হিরু রন্তও এই বংশে ছিল। তাঁহাদের 
মাতা হউগেনট বংশীয়। 

হারবার্ট স্পেন্সার বাঁলতেন, তাঁহার মাতা ছিলেন 'হিউগেনট বংশীয় এবং সেই 
জন্যই প্রচাঁলত ধর্মমতের 'বরুদ্ধে তাঁহার একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল। 

প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানক হেল্মহোল্জের মাতা উইলিয়াম পেনের বংশীয় 
ছিলেন। হেল্মহোল্জের দেহে জার্মান, ইংরাজ এবং ফরাসী রন্ত 'মাশ্রত হইয়াছিল। 
উইলিয়াম অরেঞ্জের সহকর্মা' ও বন্ধু বৌঁন্টঙক বাটোভয়ান বংশোদ্ভূত এবং তান 
[নিজে ইংলন্ডের একটি শ্রাসদ্ধ আঁভজাতবংশের প্রাতিষ্ঞঠাতা। ফরাসী ওুপন্যাঁসক 
আলেকজান্দার ডুমার দেহে 'নগ্রো-রন্ত ছিল। লাডউইগ মণ্ডের জল্ম ও শিক্ষা 
জার্মানীতে, তিনি ইংলন্ডে গিয়া এশবর্য সণ্য় করেন এবং সেখানেই বসবাস করেন। 
তাঁহার অংশীদার জন ব্রুনারের সহযোঁগতায় তিন সেখানে একটি সৃবৃহৎ আযাল- 
কাঁলর কারখানা স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার শিক্ষা-স্থান জার্মনীর হাইডেলবার্গ 
.বিশবাবিদ্যালয়ে যেমন অর্থ দান করেন, ইংলন্ডের ডেভি ফ্যারাডে গবেষণার জন্যও 
তেমান প্রভূত অর্থ দান কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আলফ্রেড মন্ড একজন 1বশ্ব- 
গবখ্যাত ব্যবসায়ী এবং দেশপ্রোমিক ইংরাজ। দেশভভ্ত চীনা রাজনীতিক ইউজেন চেন 

সম্প্রদায় কান্টনের আধবাসীদের বংশধর। তাহারা চীনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধক জাতখয়তা- 
বাদি ।৮--0106018 00056: 776 7865016০742 

পুনশ্চ-_“দক্ষিণ চীন ব্যবসা-বাঁণজ্যের মধ্য "দয়া প্রথমে বাহর্জগতের সংস্পর্শে আসিয়াছিল।... 
দক্ষিণ চখনই বাঁণক, নাবিক ও লস্করের জন্ম 'দিয়াছিল এবং তাহারা বহু বিচিত্র দেশ ও তাহার 
আঁধবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। 

«এই দাঁক্ষণ চখন হইতে প্রথম ছান্রের দল আসিয়াছল যাহারা প্রাচশন প্রথা ও সংস্কারের 

বাঁহরে দেশে 'বর্বরদের, নিকট শিক্ষা লাভ কাঁরতে 'গিয়াছিল। পাশ্চাত্যের নাবিক, বাঁণক ও 
'িশনারদের শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এই দক্ষিণ চীনের লোকেরা বহুকাল হইতেই পরিচিত ছিল। 
সুতরাং তাহাদের নিজেদের সঙ্গে 'বিদে্শশদের পার্থক্য কোথায় তাহা জানবার জন্য তাহারা 
কৌতূহলশী হইয়া উঠিয়াছিল।৮--25107106 £ 07170--4. 2545015 £চ 25০025650%, 

(৯) ১৩শ হইতে ১৬শ শতাব্দর মধ্যে পাশ্চম দেশ হইতে যে সব ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়শ 
আঁসয়াছল, তাহাদের সাধারণ নাম দেওয়া হইত 'লম্বা্ড বরিও তুর সঃলেহ জরা রসের 
লোক ছিল না। 

৬, 



৪০২ আত্মচরিত 

বলেন যে, তাঁহার দেহে' চীনা, ব্রিটিশ এবং আফ্রকান রন্তু আছে। আঁধক দষ্টান্ত 
দিবার প্রয়োজন নাই। 

যে সমস্ত বিদেশী ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছে, ইংলন্ডের দ্বার 

তাহাদের জন্য উন্মূস্ত। তাহার এই উদার নীতির জন্য সে যথেম্ট লাভবান হইয়াছে। 

দূড্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইংলশ্ড বহু ইহন্দীকে তাহার মধ্যে গ্রহণ কাঁরয়াছে। 

এই 'মশ্রণের ফলে ইংরাজজাতির অশেষ উন্নাত হইয়াছে। বেঞ্জামন ডিজরোঁল (লর্ড 

1বকনসফিজ্ড), জর্জ জোয়াকিম গশেন, এডুইন মন্টেগু, স্যামুয়েল হারবার্ট এবং রুফাস 

আইজ্যাকস লর্ড রোঁডং), ইংরাজজাতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিশিয়া 1গয়াছলেন 

এবং রাজনীতিক রূপে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা অবাহত ছিলেন। ইংলন্ডে 

আঁনস্টকর জাতভেদ-প্রথা না থাকার জন্য, ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যে বৈবাঁহক 
আদানপ্রদানের ফলে ইংরাজ জাতিভুক্তই হইয়াঁছলেন। (১০) পক্ষান্তরে বাংলাদেশে, 
এ*বর্যশাল অবাঙাল? ব্যবসায় সম্প্রদায় স্বতন্প্রভাবে বাস করে, বাঙালনীজাতির সঙ্গে 
তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ধনী মাড়োয়ারী ও গুজরাটাীরা (ভায়া) ধর্মে হিন্দ, 
তাহারা গঙ্গাস্নান করে এবং কালমান্দরে পূজা দেয়, গো-মাতাকেও পাঁবন্ন মনে 
করে, কিন্তু তবু বাঙালীদের সঙ্গে তাহাদের ব্যবধান 1বস্তর, উভয়ের মধ্যে যেন 
দুর্ভেদ্য চীনা প্রাচীর বর্তমান। 

আমার বন্তব্য এই যে, জাতিভেদ বাঙালীর বর্তমান দুভাগ্যের জন্য বহুলাংশে 
দায়ী। যাঁদ বাঙালী ও মাড়োয়ারীর মধ্যে বিবাহপ্রথা থাকত তবে উভয়ের মিশ্রণের 
ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক হইত, যাহাদের মধ্যে উভয়জাতির গুণই 
বর্তমান থাঁকিত। একজন বিড়লা যাদ কোন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিত, 

(১০) “নর্মান কর্তৃক ইংলশ্ড বিজয়ের পর প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত আযংলো-নর্মান ও 
আযংলো-স্যাক্সনদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না। এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল উদ্ধত গর্ব অন্য 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল নীরব অবজ্ঞা। একই দেশে বাস করিলেও তাহারা ছিল দুই ভিন্ন জাঁত। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা জন এবং তাঁহার পুত্র ও পোন্রগণের রাজত্বকাল পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সাধারণ দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হয় নাই। “কিন্তু এই সময় হইতে প্রাচীন বিবাদের ভাব দূর হইডে 
থাকে। স্যাক্সনেরা নর্মানদের বিরুদ্ধে আর গৃহবিবাদে যোগ দিত না, নর্মাপনরাও স্যাক্সনদের 

ভাষাকে ঘৃণা করিত না, কিংবা ইংরাজ নামে আভাহত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ কারত না। এক 
সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের 'বদেশী মনে কাঁরত না। তাহারা মনে কারত, তাহারা 
একই জাত; তাহারা সমবেত চেষ্টায় সমগ্র জাতির স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণসাধন কারতে শিখিয়াছিল।৮-_ 
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পুনশ্চ “যাহারা উইলিয়ামের পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং অন্য পক্ষে যাহারা হ্যারজ্ডের 

পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পৌন্রেরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধত্বসূত্রে আবদ্ধ হইতে 
ণশাঁখতোছিল। এই বন্ধৃত্বের প্রথম নিদর্শন গ্রেট চাটগ্রুর ম্যোগনা চারটা), ইহা তাহাদের সমবেত 
চেষ্টায় লব" এবং তাহাদের সকলের হিতই ইহার মূল লক্ষ্য।৮__মেকলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস। 

"চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইংলণ্ডের 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মিলন মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল । 
এইর্পে টিউটনিক বংশের 'তিনাট শাখার সঙ্গে আদম ব্রিটনের মিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হইল, 
পাঁথবীর কোন জাতির চেয়েই তাহারা নিকৃষ্ট নহে।”- মেকলে, ইংলন্ডের ইীতিহাস। 



অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ৪০৩ 

তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা একের ব্যবসা-বুদ্ধি এবং অন্যের তণক্ষ[ মাঁস্তচ্ক 
লাভ কারত। গোয়ে্কার কন্যার সঙ্গে বসুর ছেলের বিবাহ হইলে তাহাদের 
সন্তানের মধ্যে উভয় জাতির গুণই থাকিত। প্রাসদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্ীবদ স্যার হেনরী 
মেইন বাঁলয়াছেন যে, মানবজাতির সামাঁজক প্রথাসমূহের মধ্যে জাঁতিভেদের মত 
এমন আঁনস্টকর কু-প্রথা আর নাই। তাঁহার এই কথা একটুও আতরাঁঞ্জত নহে। 
বিবাহের কথা দূরে থাকুক, পরস্পরের মধ্যে আহার-ব্যবহারও নাই। এমনকি মাড়ো- 
প্ারাদের মধ্যেও কয়েকাঁট শাখা-জাঁতি আছে, যথা আগরওয়ালা, অসোয়াল, মহেশ্বরণী 
প্রভৃতি ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ফলে এই হইয়াছে যে, বাঙালী 
ও মাড়োয়ারী পরস্পরের মধ্যে দুরাতিক্রম্য ব্যবধান। সাধারণ বাঙালীরা ল্যাপল্যান্ড- 
বাসীদের সামাঁজক প্রথা আচারব্যবহার সম্বন্ধে যেমন কিছুই জানে না, মাড়োয়ারব- 
দের সম্বন্ধেও তেমনি কিছুই জানে না। মাড়োয়ারীদেরও বাঙালীদের সম্বন্ধে কোন 
জ্ঞান নাই। এ*বর্ধশালী জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য 
(মাড়োয়ারীদের মধ্যেও কেহ কেহ জৈন ধর্মাবলম্বী)। মাড়োয়ারী, জৈন এবং 
িন্দুস্থানী ক্ষেত্রীরা বহু পুরুষ হইল বাংলা দেশে বসবাস কারয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে ব্যবসা-বৃদ্ধি বিশেষরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালীর দুভীগ্যন্রমে 
সে ইহাদের স্বজাতায় বলিয়া গণ্য কারতে পারে নাই। মাড়োয়ারী প্রভাীতিদের মধ্যে 
বাবসা-বুদ্ধি বংশানুক্রমিক, িল্তু তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি নাই। সেইজন্য 
তাহারা কেবল সঙ্কীর্ণচেতা নহে, ঘোর কুসংস্কারেরও বশবতরঁ। তাহারা কোন 
ভাল কাজে হয়তো টাকা দিতে আপাঁত্ত কারবে, কিন্তু একজন বাবাজী বা গেরুয়া- 

কথায় বিশ্বাস করিয়া জুয়াখেলায় হাজার হাজার টাকা নম্ট করিবে। এইভাবে কত 
অর্থের অপব্যয় হয়, আম তাহার কিছু খবর রাঁখ। সাধারণ বাঙালী সাহা বা 
1[তাঁলিরাও- এবিষয়ে মাড়োয়ারী, জৈন প্রভৃতিরই মত। তাহারা অনেক সময় 
মাড়োয়ারীদের উপরেও টেক্কা দেয়। 

আমার একজন ভূতপর্ব ছান্র “স্যার তারকনাথ পাঁলত রিসার্চ স্কলার" 'ছিলেন। 
[তিনি অসহযোগ আন্দোলন এবং চিরকোমার্ষের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কাঁরয়া দেশসেবায় 
আত্মানয়োগ করেন। তান পূর্ববঙ্গে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা কারয়াছেন, এবং অবনত 
শ্রেণীদের শিক্ষা ও উন্নাতি সাধনের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন কাঁরয়াছেন। এ 
অণ্গলে বহু ধন" সাহা ব্যবসায়ী আছেন। একাঁদন তিনি তাঁহাদের এক জনের নিকট 
গেলেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য কিছ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা কারলেন। কিন্তু উন্ত ব্যবসায়ী 
তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত কাঁরলেন না। এমন সময়ে একজন দাঁড়ওয়ালা বাবাজণ 
আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ এ ব্যবসায়শীট বাবাজীর পদতলে পাঁড়য়া মিনতি 
করিয়া বলিলেন, প্রভু, আগ্নি আপনার ও আপনার চেলাদের কি সেবা করিতে 
পার?” সাধু চক্ষত্ রন্তবর্ণ কারয়া উত্তেজতভাবে প্রথমেই এক সের গাঁজা মেল্য 
প্রায় ৮০ টাকা) দাঁব করিলেন। গাঁজা দেওয়া হইলে সাধু িপ্চিং শান্ত হইলেন। 
তারপর আটা, ঘি, প্রভৃতি বহনাীবধ খাদ্যদ্রব্যের তাঁলকা হইল। এই সব্খাদ্যে সাধু 



৪098 আত্মচরিত 

ও তাঁহার 'নক্কর্মী চেলাদের উদর পূজা হইবে। এক কথায় ব্যবসায়ীট কোন 'দ্বধা 
না করিয়া সাধু "ও তাঁহার চেলাদের জন্য তখনই পাঁচ শত টাকা খরচ কাঁরয়া 
ফোঁলিলেন, কেননা তাঁহার মতে উহা পুণ্যকার্য। কন্তু তিনিই আবার প্রার্থামক 
বিদ্যালয়ের জন্য পাঁচাট টাকা দিতে অসম্মত হইলেন, যাঁদও এ বিদ্যালয়ের দরারা 
তাঁহার স্বজাতীয় ছেলেরাই আঁধকতর উপকৃত হইবে। (১১) 

আমি আর একটি দম্টাল্ত দিব। নাগপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার 
নূতন গৃহের জন্য আতিকম্টে সাধারণের চাঁদা হইতে আট হাজার টাকা সংগ্রহ 
কাঁরয়াছেন। আর তাহারই দুই এক মাইলের মধ্যে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী 
জয়পুর হইতে আনত শ্বেত 'মাক্লানা' প্রস্তরের একট মান্দর 'ির্মাণ করিয়াছেন! 
এই বহ-মূল্য প্রস্তর দিয়াই কাঁলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল 1নার্মত হইয়াছে । (১২) 
এ মান্দরে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার 
উপর মন্দিরসংলগন একটি ধর্মশালার জন্যও তিন অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন । 
আর একজন ধন মাড়োয়ারী, হিন্দুদের প্রাসদ্ধ তীর্থ পুজ্করক্ষেত্রে ১২ লক্ষ টাকা 
ব্যয় কারয়া একটি মান্দর নির্মাণ করিয়াছেন! 

এইসব মান্দর ও ধর্শশালায় সেকেলে গোঁড়া পুরোহিত এবং গাঁজাখোর সাধ্- 
দেরই আড্ডা । সুতরাং এই সব দান হইতে সমাজের খুব কমই উপকার হয়। কিন্তু 
এ বিষয়ে কেবল মাড়োয়ারীদের দায়ী কাঁরয়া ক হইবে? কচ্ছী মেমন এবং নাখোদ! 
মুসলমানেরা কলিকাতার ধনী ব্যবসায়ী, কিন্তু তাহাদের কোন শিক্ষা ও সংস্কাতি 
নাই এবং তাহাদের দৃম্টি মাড়োয়ারীদের মতই সঙ্কীর্ণ, তাহারা মসাঁজদ 'নর্মাণ ও 
সংস্কার কারতে লক্ষ ক্ষ টাকা বায় করিবে, কস্তু দযালয় বা হাসপাতাল 'নর্মাশের 
জন্য এক পয়সাও 1দবে না। হালের একটি দঙ্টাল্ত দিতোছি£__ 

'“কিচ্ছী মেমন বা নাখোদা মুসলমানদের বদান্যতায় জাকেরিয়া 78 
মধ্যে বৃহত্তম মসাঁজদ 'নার্মত হইতেছে। ইহার জন্য ব্যয় পাঁড়বে প্রায় ১৫ লক্ষ 
টাকা। ভারতে এরূপ মসাঁজদ আর নাই। ইমারতাঁট চারতলা হইবে এবং স্থাপত্য 
শিল্প ও সৌন্দর্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন হইবে। প্রধান গম্বুজের উচ্চতা হইবে ১১৬ 

(১১) এই অংশের প্রুফ দোখবার সময়, আমি জানতে পারলাম যে, একজন তাল ব্যবসায়ী 
মহাসমারোহে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ববাহ 'দয়াছেন। তিনি একখানি বিমান যান ভাড়া করিয়া 

কন্যার বাড়ীতে উপহারদ্রব্য পাঠাইয়াছেন, দুইখান প্রথম শ্রেণীর গাড়ীযুত্ত স্পেশ্যাল ট্রেনে 
বরযান্রীদিগকে লইয়া গ্িয়াছেন। এইর্্পে বাহ্য আড়ম্বরের জন্য তিনি হাজার হাজার টাকা ব্যয় 
কাঁরতেছেন। কিন্তু এই ব্যান্তই হয়তো তাঁহার স্বজাতীয় বাঁলকাদের শিক্ষার জন্য প্রাথামক বিদ্যালয় 
স্থাপন করতে অল্প কয়েক শত টাকাও দিতে চাঁহবেন না। খুব সম্ভব যে অর্থ এখন তান 
অপব্যয় কাঁরতেছেন, তাহা তাঁহার পিতা মাথায় পণ্যের বোঝা ঝুঁহয়া আতকত্টে উপাজন করিয়াঁছল। 
সে তাহার জণখীবতকালে মোটরগাড়ীতেও চড়ে নাই, আর তাহার ছেলে- ভ্রাতুষ্পুন্নের বিবাহে 
দবমানযান ভাড়া কাঁরয়া উপহারদুব্য পাঠাইতেছে! 

(১২) মধ্যপ্রদেশে বাংলার চেয়েও মাড়োয়ারীদের বেশী প্রাধ্যান্য। রাইপুর, বিলাশপুর, ছাত্রশ- 
শ্থাড় প্রভৃতি স্থান মাড়োয়ারণদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। 



অন্টাবংশ পারচ্ছেদ 8০৬. 

ফুট, দুইটি প্রধান মিনার ১৫১ ফুট কাঁরয়া উচ্চ হইবে এবং তীহার নঈচে ২৫ট 
ছোট ছোট মিনার থাঁকবে। এম. এস. কুমার মসাঁজদঁ্টির নকশা প্রস্তুত কারয়াছেন' 
এবং তাঁহারই তদারাকতে উহা 'নর্মিত হইতেছে ।”--71)9 ]110965690 ড০6৮]5 

[17১05 (976৮ ৪15, 1980), 
এবষয়ে মাদ্রাজ সৌভাগ্যশালণী, চোঁটদের মধ্যে অনেকেই ধনী মহাজন ও ব্যাঙকার, 

তাহারা মাদ্রাজ প্রদেশেরই লোক। তাহারা যে অর্থ উপার্জন করে, তাহা মাদ্রাজেই 
থাকে। দনুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের দৃষ্টান্ত সঙ্কশর্ণ ও অনুদার। একজন অন্নমালন 
চোঁটয়ার (বশবাবদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠাতা) সাধারণ নিয়মের ব্যাতিক্রম বাললেও হয়। এই 
সব চেটিয়া মান্দির-সংস্কার এবং 'বগ্রহের অলঙকারে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। (১৩) 

গঙ্গাসাগর স্নানের সময় (মকর সংক্লান্ততে সহম্্র সহম্্র যাত্রী পুণ্য লাভার্থে 
যায় এবং ধনী মাড়োয়ারীরা বাবাজী ও ভিক্ষুকদের যাতায়াতের জন্য বহু অর্থ ব্যয় 
করে। তাহারা মনে করে উহাতে তাহাদের পণ্য হইবে। আজমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ) 
ও অন্যান্য স্থানে বহু ধনী জৈন আছেন; তাঁহারা এ সব স্থানে প্রায় তিন শত বংসর 
হইল বাস করিতেছেন। তাঁহারা আবু পর্বত এবং পাঁলিতানায় (গুজরাট) প্রাত বংসর 
তীর্থ দর্শনে যান। তাহারা এই উপলক্ষে এক এক জন ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত 
ব্যয় কাঁরয়া থাকেন। মধ্যযুগে ইয়োরোপণীয় খজ্টানদের মনে জেরুজেলাম তীর্থে 
্ুসেড সম্বন্ধে যেরূপ মনোভাব ছিল, এই জৈনদের মনোভাবও অনেকটা সেইরূপ । 
যে কয়েকাঁ্ট দঙ্টান্ত দিলাম, তাহা ব্যাতিক্রম নহে, সাধারণ নিয়ম এবং উহা হইতেই 
ব্যাপার রূপ দাঁড়াইয়াছে বুঝা যাইতে পারে। 

শুধু মাড়োয়ারঁ বা জৈনদের দোষ দিলেই বা কি হইবে, যাঁহারা "চন্তানায়ক 
হইবার দাবি করেন, এখন সব কলেজে শাক্ষিত বাঙালীরাও, পৌরোহত্যের কুসংস্কার 
আঁকড়াইয়া ধারয়া আছেন এবং নানা অসম্ভব গোঁড়ীম ও ধর্মান্ধতা পোষণ করেন। 
তাঁহারাও সাধারণ লোকদের মতই সাধুদের মোহে প্রলুব্ধ ও প্রতাঁরত হন। মৃন্পী- 
গঞ্জের সত্যাগ্রহই তাহার দম্টান্ত। সেখানকার উাকলেরা (কেহ কেহ তল্মধ্যে এম. এ. 
বি. এল.) নিম্বজাতীয়দিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। (১৪) 

0১৩) «এসব ব্যাপারে কির্প প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়, তাহার আর একাঁট দম্টান্ত আম 
দিতেছি। ৯ বংসর পূর্বে আমি খন প্নর্বার রামনাদে যাই, তখন দোখ সেখানে ২০ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে একট মন্দিরের সংস্কার হইতেছে ।”৮]. 8. 7১6017108690 5 17%252) 81. 13, 1919. 

(১৪) ন্সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক স্পেনের অধঃপতন সম্বন্ধে মর্মস্পশর্শ ভাষায় 'নিম্ন- 
লাখতরূপ বর্ণনা কারয়াছেন £__ 

“যে জাতি সতৃষ্খ নয়নে কেবল স্ততাীতের 'দকে চাঁহয়া থাকে, সে কখনও উন্নাতির পথে অগ্রসর 

হইতে পারে না। উন্নতি যে সম্ভবপর, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করে না। তাহাদের 'নকট প্রাচনতাই 
জ্ঞানের প্রতশক এবং প্রত্যেক উন্নাতিচেন্টাই [বিপজ্জনক। স্পেন ঠিক এই অবস্থায় আছে। এই 
কারণে স্পানয়ার্ডদের মধ্যে এমন অচলতা ও জড়তা, তাহাদের মধ্যে জঈবনের চাণুল্য নাই, আশা- 
উৎসাহ নাই। এই কর্মবহৃল যুগে তাহারা সভ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বিশেষ 

দিছু করা সম্ভব নয়, এই বিশ্বাসে তাহারা কিছুই কারতে চায় না। তাহারা বিশ্বাস করে যে, 
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আ্যানড্র; কারন্নেগী কেবল তাঁহার নিজের জল্মভূমিতে নয়, তাঁহার বাসভূমিতেও 
'শ্রামক প্রাতষ্ঠান' স্থাপন কারবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা 'দয়াছেন। তান আমোরকাতে 
গবেষণা মান্দর' প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছেন এবং স্কটল্যান্ডের বিশ্বাবদ্যালয়সমূহেও বহন 
অর্থ দান করিয়াছেন। রকফেলারও এঁ উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা 'দিয়াছেন। চীনাদের 
উন্নাতির জন্য এবং গ্র্মদেশীয় রোগসমূহ (6:901081 01998595) নিবারণের জন্যও 

তিনি অজন্্র অর্থ ব্যয় কাঁরয়াছেন। যাঁদ সাপ্তাঁহক 'লণ্ডন টাইমসের, কোন একটি 
সংখ্যা পড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বহ ধনী নিজেদের উইলে লোকাহতের 
জন্য দান করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে 'অপান্রে দান” খুব কমই আছে। বৎসরের 
পর বংসর এইরূপ বহু দানে বিদ্যালয় ও হাসপাতালসমূহ পূস্ট হইতেছে অথবা 
নৃতন বিশ্ববিদ্যালয়, বা বক্ষমা, ক্যান্সার, গ্রীন্মদেশীয় রোগসমৃহ. সম্বন্ধে গবেষণা 
করিবার জন্য বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ জমা হইতেছে । (১৫) 

বার্নাডোস হোমস, যক্ষমাঁনবাস, শহরের জনবহুল অণ্চলে নূতন পার, কৃষির 
উন্নাতি, গোজাতির উন্নাত-এইসব কাজে পাশ্চাত্যের দাতারা প্রাতীনয়তই অর্থ দান 

প্রাঈনকাল হইতে যে জ্ঞান তাহারা পরম্পরার্মে লাভ করিয়াছে, বর্তমান যুগে তার চেয়ে বেশী 

জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই কারণে তাহারা তাহাদের সাণত জ্্রানভান্ডার রক্ষা কারবার জন্যই 

জ্ঞানের মূল্য কমিয়া যায় !...এদিকে মানুষের জ্ঞান জগতে যুগান্তর সাঁন্ট হইতেছে, মন্ষ্য প্রাতিভা 
অভূতপূর্ব উন্নাতি কারতেছে। স্পেন নিশ্চন্তভাবে ঘুমাইতেছে, বাঁহজগতের কোন আঘাতে সে 
সাড়া দেয় না, নিজেও বাঁহতে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্ট করে না। ইয়োরোপীয় মহাদেশের এক 

কোণে মধ্যযুগের ভাবপ্রবাহ ও সণ্টিত জ্ঞানের ধৰংসাবশেষ স্বরূপ এই বিশাল দেশ নিশ্চেস্টবৎ 

পাঁড়য়া রহিয়াছে। এবং সকলের চেয়ে দুলক্ষণ স্পেন তাহার এই শোচনীয় অবস্থাতেই সুখাী। 

যাঁদও ইয়োরোপের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা অনূশ্রত দেশ, তবু সে নিজেকে সর্বাপেক্ষা উন্নত মনে 

করে। যেসব জানসের জন্য তাহার লাজ্জত হওয়া উচিত, সেই সব 'জানিসের জন্যই সে গার্বত।” 

এই সব মন্তব্য ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আঁধকতর প্রযোজ্য। স্পেনে অন্ততঃপক্ষে 
জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা নাই অথবা স্পানয়ার্ড এবং ইংরাজ, ফরাসী বা অন্য কোন জাতীয় লোকের 
সঙ্গে বিবাহের বাধাও নাই। 

(১৫) প্রাসদ্ধ কান্রম রেশমব্যবসায়শ মিঃ স্যামুয়েল কোর্টজ্ড 'মডূলসেক্স হাসপাতালে একি 
নৃতন ইনাস্টাটউটের জন্য পূর্বে ৪০ হাজার পাউণ্ড 'দয়াছিলেন, সম্প্রাত তান এঁ উদ্দেশ্যে 
আরও ২০ হাজার পাউন্ড দান কারয়াছেন। 

স্যার উইলিয়াম মারস মোটরগাড়ী-নির্মাতা। তানি সম্প্রাত ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ বৎসর 
তাঁহার ফার্ম হইতে তান যে ২০ লক্ষ পাউণ্ড লভ্যাংশ পাইবেন, তাহার সমস্তই লোকাঁহতের জন্য 

ব্যয় কাঁরবেন। 
লেডী হাউস্টন লণ্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে বিনা শর্তে এক লক্ষ পাউন্ড দান 

কাঁরয়াছেন। 
সম্প্রীত একাঁট তারের খবরে নেভেম্বর, ১৯৩১) প্রকাশ পাইয়াছে, স্যার টমাস লিপটনের 

সম্পাত্তর ট্রাস্টিগণ সম্পা্তর সমস্ত আয়ই গ্লাসগো, লন্ডন এবং িড্লসেক্সের নিকটবতরঁ হাসপাতাল 

ও জনহিতক্র প্রীতষ্ঠানসমূহে দান কাঁরবেন 'স্থর কাঁরয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ 
পাউন্ডের বোশ হইবে। 
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কাঁরতেছেন। আর আমাদের দেশে ধনী ব্যবসায়ীদের শিক্ষা-দীক্ষা, নাই, তাহাদের 
দৃষ্টি অনুদার, সঙ্কীর্ণ, তাহারা বহু? অর্থ ব্যয় কাঁরয়া যেসব মাঁন্দর ধনর্মাণ বা সংস্কার 
করে, সেগলি কেবল চাঁরত্রহীন পুরোহিত এবং গাঁজাখোর বাবাজশ ও সাধুদের আস্তা। 

ভারতের মধ্যে কেবল একটি সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নাত কাঁরয়াছে। 
পক্ষান্তরে শিক্ষা-সংস্কৃতিতেও তাঁহারা উন্নত, তাঁহাদের মধ্যে বহু দাতা ও দেশ- 
হিতৈষীর উদ্ভব হইয়াছে। আম বোম্বাইয়ের পাশীঁদের কথা বাঁলতোছ। তাঁহাদের 
সংখ্যা আত অল্প- মোট এক লক্ষের বোশ নহে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে 
উদার দ্বাম্ট, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বদান্যতার অভাব নাই। ইংরাজ ও আমোরকান লোক- 
[হিতৈষা দাতাদের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। জে. এন. টাটা, কামা, 
জিজিভাই, ওয়াঁদয়া প্রভাতি কয়েকাট প্রাঁসদ্ধ পাঁরবার ব্যততিও, এমন বহু পার্শী 
ধনী পারবার আছেন, যাঁহারা দানশশীলতার জন্য 'বখ্যাত। (১৬) 

গুজরাটীরা কর্মশীন্ত ও লোকাহতৈষণায় পাশাঁদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নহে। 
বিঠলদাস ঠাকুরসী অথবা গোকুলদাস তেজপাল ব্যাতিক্রম নহেন। পঃরুষোত্তমদাস 
ঠাকুরদাসের মত লোক স্ব-সম্প্রদায়ের অলতকারস্বরূপ। তানি ষে কেবল বিচক্ষণ 
ব্যবসায়ী তাহা নহে, আধুনিক অর্থনীতি শাস্রেও তাঁহার গভনর পাশ্ডিত্য। মাড়ো- 
য়ারীদের সঙ্গে তুলনায় গুজরাটীরা আধকতর উদার দ্ঁম্টসম্পন্ন এবং দেশানুরাগী। 
লোকাঁহতের জন্য নিজের স্বার্থবাঁদ্ধ রূপে সংযত কাঁরতে হয়, মাড়োয়ারীদের 
সে বিষয়ে এখনও অনেক শাখবার আছে। সে কেবল স্বার্থের প্রেরণায় অর্থেপাজন 
করে। গুজরাটে একটি প্রচলিত কথা আছে--“তমে মাড়োয়ারী থেই গেয়া”- (তুমি 
মাড়োয়ারী হইয়াছ)। ইহা তিরস্কার বাক্য রূপে ব্যবহৃত হয়। 

বাংলার আর একাঁট দুর্ভাগ্যের কথা বলিব। যে সমস্ত মাড়োয়ারী ও ভায়া 
এদেশে কয়েক পুরুষ ধারয়া বাস কাঁরতেছে, তাহারাও বাংলাকে নিজেদের দেশ বাঁলয়া 
মনে করে না। তাহারা বাঙালীর ব্যবসা-বাঁণজ্য দখল কাঁরয়া প্রভূত এ*বর্য সগয় 
কাঁরতেছে। কিন্তু এই এ*বর্য হইতে, তাহাদের বাসভূমি বাংলার কোন উপকার হয় 
না। কাঁলকাতার আধকাংশ ধনী ব্যবসায়ী বকানীরের লোক এবং তাহারা 
ণবকানীরেই নিজেদের এশবর্য লইয়া যায়। 'ব্রাটশেরা যতদিন বাংলায় থাকে, ততদিন 
খানসামা, বাবুর্চি আয়া প্রভভীতির বেতন বাবত এবং মুরগী, ডিম, মাছ প্রভাতি ?কানিয়া 
ছু টাকা বাংলায় দেয় 1?কন্তু মাড়োয়ারী এ দিক 'দিয়াও বাংলাকে এক পয়সা 
দেয় না। সে তাহার নিজের খাদ্যদ্রব্য আটা, ডাল, ঘি প্রভাতি নিজের দেশ হইতে 
লইয়া আসে। তাহার ভৃত্যেরাও 'হন্দস্থানী এবং নিরামিষভোজা বাঁলয়া তাহারা 
মুরগী, ডিম, মাছ প্রভীতও নে না। কাঁলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয়ে দাতাদের দানের 
পাঁরমাণ প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু কোন মাড়োয়ারী এই বিশ্বাবদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য 

(১৬) পরলোকগত স্যার ডোরাব টাটার উইল অনুসারে তাঁহার সমস্ত সম্পান্ত লোকাহতকর 

কার্যে দান করা হইয়াছে। এই সম্পাস্তর মূল্য ২।৩ কোট টাকা। 
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িছ; দান করে নাই। নাগপুরের যে ধনী ব্যবসায়ীর কথা পূর্বে বালিয়াছি, মাড়োয়ারখ 
ধনীদের মনোবাত্ত অনেকটা সেইরূপ । (১৭) 

মাড়োয়ারীরা বাংলাদেশের অথবা মধ্য প্রদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঞানের জন্য উদার- 
ভাবে দান কাঁরতে কুঁণ্ঠিত। যে দেশে সে এশ্বর্য সণ্টয় করে, সে দেশ তাহার নিকট 
হইতে কোন উপকার পায় না। কিন্তু আর একজন 'শাক্ষত ও ধনী হিন্দুর নাম 
আম উল্লেখ কারব। যে দেশে তান অর্থোপার্জন. কাঁরয়াছেন, সেই দেশের প্রাত 
তাঁহার কৃতজ্ঞতার খণ স্মরণ করিয়া, তান উহার প্রাতদানে প্রায় সমস্ত সম্পাত্ত 
দিয়াছেন। ইন রাও বাহাদুর লক্ষমীনারায়ণ, কামৃতণর ব্যবসায়ী । সম্প্রাত নেভেম্বর, 
১৯৩০) নাগপনুর 'িশ্বাবদ্যালয়ে শিল্পাঁশক্ষার ব্যবস্থার জন্য তান ৩০ লক্ষ টাকা 
দান কাঁরয়াছেন। 

কাঁলকাতার ধনী মাড়োয়ারঁ সম্প্রদায়ের নিকট আম ক্ষমা লাভের প্রত্যাশী । 
মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মাড়োয়ারী বালয়াই আমার কোন আঁভযোগ নাই। 
তাহারা মোটেই কৃপণ নহে; যখনই কোন স্থানে বন্যা বা দুভর্ষি দেখা দেয়, তখনই 
তাহারা মুক্তহস্তে দান করে। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির 
জন্য তাহার দান অনেক সময়ই অপাত্রে ন্যস্ত হয়। সুখের বিষয়, ইহার ব্যাতিক্রম 
আছে। ঘনশ্যাম দাস 'বিড়লার মত লোক যে কোন সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ। 
ভারতের আর একজন মহৎ সন্তান, যান দেশপ্রেম, অতুলনীয় ত্যাগ ও অশেষ বদা- 

বাজাজও এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লোক। আশার কথা, মাড়োয়ারীদের মধ্যে, 
াবশেষভাবে আগরওয়ালা শাখার মধ্যে, ধীরে ধীরে নব জাগরণ হইতেছে । (১৮) 

6১৭) বিশ্বাবদ্যালয়ে মাড়োয়ারীদের দান যে আত সামান্য তাহা নিম্নালাখত তালিকা হইতে 
বুঝা যাইবে 8 | * 

“কেশোরাম পোদ্দার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মেডাল ফণ্ড) ১০,০০০; শীবড়লা 'হন্দী 

লেকচারাশপ ফণ্ড ২৬,২০০; গণপাঁত রাও খেমকা পেণ্চম জর্জ করোনেশান মেডাল ফণ্ড) 
১,০০০.৮-মোট ৩৭,২০০, । 

বোম্বাইয়ের আঁধবাসীদের মত মাড়োয়ারখদের যাঁদ দেশাহতৈষণার ভাব থাঁকত তবে তাহারা 
স্থানীয় প্রাতত্ঠানসমূহে, যথা-_বিশববিদ্যালয়, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, চিত্তরঞ্জন জাতীয় 
আয়বার্বজ্ঞান পাঁরষৎ, মূক বাঁধর বিদ্যালয়, অন্ধ শবদ্যালয় প্রভাীতিতে কয়েক কোট টাকা দান করিত। 

“যাহার প্রচুর আছে, তাহার নিকটেই লোক বেশণ প্রত্যাশা করে।॥ 
পক্ষান্তরে, আযান্ড্র কানেণ্গৌ তাঁহার বাসভূমির হিতসাধনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান 

কারয়াছেন। “পটসবার্গে আম এশবর্য সণ্চয় কারয়াছ। আঁম 'পটসবার্গ শহরে জনাঁহতকর 
কার্ধে ২ কোট ৪০ লক্ষ পাউন্ড 'দিয়াছি বটে, কল্তু গপিট্সবার্গ হইতে আম যাহা পাইয়াছি, 
উহা তাহার 'কিয়দংশ মান্র। 'পিট্সবার্গ ইহা পাইবার অধ্ধকার রাখে ।”__আত্মচারত। 

0১৮) মাড়োয়ারী 'নাঁখল ভারত আগরওয়ালা মহাসভায় দুইটি আঁধবেশনে সভাপাঁতরা যে 
বন্তৃতা কাঁরয়াছেন, তুলনার জন্য তাহা হইতে 'কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল £_ 

্্রাতদিনই আমরা হৃদয়বিদারক পারিবারক অশান্তির কথা শুনিতে পাই, উহা এ যুগের 
অনৃপষোগণু বিবাহ-প্রথারই কুফল। বাঁলকাকে অল্প বয়সেই তাহার 'পতৃগৃহের লেখাপড়া 



অজ্টাবংশ পারচ্ছেদ ৪০৯ 

সম্প্রতি আমি কয়েকজন তরুণ মাড়োয়ারীর সংস্পর্শে আঁসিয়াছিলাম। তাহারা 
মহদন্তঃকরণাবাশিষ্ট এবং ভবিষ্যতে মাড়োয়ার, [িকানীর, যোধপুরের মুখ উজ্জ্বল 
কাঁরবে। কিন্তু বর্তমানে তাহাদের কোন প্রাতষ্ঠা নাই। 

এই ছত্রগ্াল দুই বংসর পূর্বে 'লাখিত হয়। সম্প্রাতি একাঁট ঘটনা ঘাঁটয়াছে, 
যাহা হইতে আমার পৃবোন্তি আভিযোগগ্ল প্রমাণিত হইবে ৪ 

“পলানী শহর জয়পুরের মহারাজা বাহাদুরের আগমনে সরগরম হইয়া উঠে; 
গত ৬ই ডিসেম্বর তাঁরখে উত্ত শহরে নূতন বিড়লা কলেজ ভবনের প্রাতিষ্ঠা উপলক্ষেই 
মহারাজার আগমন হইয়াছিল ।” 

“১৯২৫ সালে এই প্রাতিষ্ঠানাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং ছাত্রা- 
বাসের জন প্রকান্ড গৃহসমূহ 'নীর্মত হয়। রাজা বলদেওদাস 'বড়লা এই বিদ্যালয়ের 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং উহার ব্যয়নির্বাহের জন্য ণবড়লা এডুকেশন 
ট্রাস্ট” করেন। ্রাস্টের ভান্ডারে এখন ১২ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। ১৯২৯ সালে 
স্কুলাঁট ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পাঁরণত হয়, ১৯৩০ সালে উহার সঙ্গে বাণিজ্য 
শিক্ষার ক্লাস যোগ করা হয়।” লিবার্টি, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩১। 

[বড়লারা কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে মাত্র ২৬ হাজার টাকা দান কাঁরয়াছেন। কিন্তু 
তাঁহাদের জন্মভূমিতে কলেজ প্রাত্ঠার জন্য তাঁহারা ১২ লক্ষ টাকারও বোশ দান 
করিয়াছেন। বিড়লা ভ্রাতারা বাংলা দেশে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন কারয়া থাকেন, কিন্তু 
বাংলায় বাস তাঁহাদের নিকট প্রবাস মান্ন। 

স্মরণ রাখতে হইবে, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং উদার দৃষ্টির দিক দয়া, বিড়লারা 
উচ্চশ্রেণীর মাড়োয়ারঁ। কিন্তু তবু তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত সঙ্কীর্ণতা এবং 
গ্রাম্য অনুদার ভাব ত্যাগ কারতে পারেন না। 

(8) হিন্দ; রক্ষণশীলতার প7নরভ্যুদয় ভারতের 
উন্নাতর পক্ষে বাধাস্বরূপ 

আমাদের বহু হিন্দু পুনরুতখানবাদীরা গাঁতায় উচ্চাঞ্গের অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধে 
বন্তৃতা কাঁরবেন, 'হন্দুধর্মের সার্বভোৌমিক উদারতা এবং অন্য ধর্মের চেয়ে তাহার 

খেলাধূলার আবহাওয়ার মধ্য হইতে 'ছিনাইয়া লওয়া হয় এবং তাহারই মত একটি 'নর্দোষ বালকের 
সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। ধকছাঁদন পরেই আমরা শুনিতে পাই যে, বালকাঁটর মৃত্যু হইয়াছে 
এবং একাট বালবিধবা রাঁখয়া গিয়াছে। জশীরনে এ বালাঁবধবা যে অপাঁরসীম দৈহিক ও মানাঁসক 
যল্লণা ভোগ করে, তাহা অবর্ণনীয়। এরূপ দজ্টাল্তও দোখতে পাই, একজন বদ্ধ জীবনের শেষ 
সীমায় আসিয়া তাহার নাতনীর বয়স বালিকাকে বিবাহ করে, কেননা উন্ত বৃদ্ধ বিপত্লীক জীবন 
যাপন কাঁরতে অক্ষম। আপনারাই ববেচন্ক করুন এরূপ বিবাহের ক 'বিষময় পাঁরণাম, ইহা 
সমাজ-শরীরকে ক্ষয় কারতেছে।” 

১২শ 'নীখল ভারত মাড়োয়ারী আগরওয়ালা মহাসভার সভাপাঁতির্পে শ্্রীবৃত ডি. 'পি. খৈতান 
বলেন, শিক্ষার অভাব, রক্ষণশনলতা, বাল্যবিবাহ, পর্দ-প্রথা প্রভীতি সামাজিক উন্লাতর গাঁত প্রাতহত 
কঁরিতেছে। 



৪১০ আত্মচরিত 

শ্রেম্ঠতার ব্যাখ্যা করবেন, অস্পৃশ্যতার তীর নিন্দা কারবেন। কিন্তু যখন এই সব 
তত্ব ও উপদেশ কার্যে পাঁরণত কারবার সময় উপাস্থত হয়, তখন তাঁহারাই সর্বাগ্রে 
পৃচ্ঠ প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক ওয়াঁদিয়া বাঁলয়াছেন £-_ 

“আমাদের বৈজ্ঞাঁনকেরা হিন্দুধর্মের উদারতা সম্বন্ধে অজন্্র শ্লোক উদ্ধৃত 
করেন, কিন্তু যাঁদ কেহ সেগুঁল আন্তাঁরক বাঁলয়া গ্রহণ করেন, তবে তিনি একান্তই 
নরাশ হইবেন। উদ্ধৃত শ্লোকগূঁল কেবল লোকদেখানোর জন্য, কাজ কারবার 
জন্য নহে। আমার মনে হয় যে, হিন্দুধর্মকে উদার ও সার্বভোম প্রমাণ কারবার 
জন্য এত বেশী সময় ব্যয় করা হইয়াছে যে, তদনসারে কাজ কারবার সময় পাওয়া 
যায় নাই! ভয় হইতেই নির্যাতন আসে; এই ভয়কে জয় না কাঁরলে, কেহই পূর্ণ 
মনষ্যত্ব লাভ কারতে পারে না।” দার্শীনক সম্মেলনে সভাপাতির বন্তুতা (ডিসেম্বর, 
১৯৩০)। 

সৃতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, হিন্দঃসভা এবং সংগঠনের ঝাড় ঝ্দাঁড় 
বন্তৃতা সত্তেও, প্রত্যহই বহ হিন্দ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কাঁরতেছে। কেনই বা 
কারবে নাঃ সামাঁজক ব্যাপারে, ইসলাম জাতি, বর্ণ অথবা মতামতের পার্থক্য 
স্বীকার করে না। অস্পৃশ্যতা ইসলামধর্মে অজ্ঞাত। কার্লাইলের মতে, ইহা 
মানুষের মধ্যে সাম্যবাদের প্রচার করে। কার্লাইল অন্যত্র বালয়াছেন,_“ষে মানুষের 
কথা শুনিয়া বুঝা যায় না, সে কি কারিবে বা ক কাঁরতে চায়, তাহার সঙ্গে কোন 
কাজ করা অসম্ভব। সেই মানুষকে তুমি বর্জন কাঁরবে, তাহার সংস্পর্শ হইতে 
দূরে থাকিবে” আশ্যের বিষয় নহে যে, নমঃশদ্র বন্ধুরা হিন্দ নেতাদের 
ভন্ডামিতে বিরন্ত হইয়া অন্য ধর্মের তাশ্রয় গ্রহণ কারতে উদ্যত হইবে। (১৯) 

(১৯) ১৭-৬-৩১ তারিখের দৈনিক সংবাদপন্রসমূহে “উচ্চবণীয় 1হল্দঃদের অত্যাচার” শীর্ষক 
গনম্নালাখত সংবাদাঁট প্রকাশিত হইয়াছিল £_ 

“ঢাকায় সংবাদ আঁসয়াছে যে, শ্রীহটের সুনামগঞ্জ মহকুমার সমগ্র নমঃশদ্রু সম্প্রদায় মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছে। নমঃশ্র সম্প্রদায়ের ডাঃ মোহনীমোহন দাস সুনামগঞ্জ বার 
লাইব্রেরী এবং কংগ্রেস কামাটির নিকট এ বিষয়ে সত্য সংবাদ জানবার জন্য তার করেন। তিনি 

উত্তর পাইয়াছেন যে, ঘটনা সত্য। উচ্চবর্ণ'য় হিন্দুদের অত্যাচার এবং ঢাকার একজন মুসলমান 
মৌলভীর প্রচারকার্যের ফলেই এর্প ব্যাপার ঘাঁটয়াছে।” 

যে খ্ীম্টানধর্ম ভগবানের 'পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ববোধের উপর প্রাতাষ্ঠত বাঁলয়া দাবি 
করে, মূুসলমানধর্ম স্থানে স্থানে তাহাকেও আঁতক্রম কারতেছে। ইসলামধর্মের দ্ান্ট উদার 
গণতলমূলক। জনৈক আধুনিক লেখক বাঁলয়াছেন-_-“ইসলামধর্ম মরুভূমির মধ্যে জল্ম লাভ 
কারয়াছিল। মরুভূমি সাম্যবাদের প্রধান ক্ষেত্র। ইসলামধর্ম আত শীঘ্রই তিন মহাদেশে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে কোন দিনই জাতিবৈষম্য নাই। ইসলামের নিকট সব মুসলমানই ভাই 
ভাই, তাহারা-_বান্ট বা বার্বার, তুর্ক বা পারসীক, ধ্চারতবাসী অথবা জাভাবাসী- যাহাই হোক 
না কেন। এ কেবল ভাবজগতের সাম্য নহে, দৈনান্দন জীবনে ও সামাঁজক আচার-ব্যবহারে এই 
সাম্যের প্রত্যক্ষ পাঁরচয় পাওয়া যায়। এই সাম্যই দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকদের ইসলামধর্মে 

আকর্ষণ করে; তাহারা জানে যে ইসলামধর্ম গ্রহণ কারলে, অন্য সমস্ত মুসলমানের সমান হইবে। 
আমারু মনে হয়, আঁফ্রকা মহাদেশ জয় কারবার জন্য খষ্টানধর্ম ও মুসলমানধর্মের মধ্যে ষে 



অন্টাবংশ পারচ্ছেদ ৪১১ 

হিন্দু সমাজের জটিল ব্যবস্থা ও স্তরভেদের মধ্যে বহু দুর্বল স্থান আছে। 
এক দিকে মুষ্টিমেয় উচ্চাশাক্ষিত ও বাদ্ধমান লোক ইহারা প্রায় সকলেই উচ্চ- 
বণণাঁয়; আর এক 'দিকে.লক্ষ লক্ষ অনুন্নত শ্রেণীর লোক, ইহারা সকলেই 'নম্ন 
জাতর। ব্যবসায় সম্প্রদায় ইহাদেরই মধ্যে গণ্য। সুতরাং শেষোল্ত শ্রেণী যে উচ্চ 
শ্রেণীদের আহবানে সাড়া দিবে না, ইহা স্বাভাঁবক। বিশাল 'হন্দুসমাজ বিষ্তীর্ণ 
সমুদ্রের মত; বাভনন জাত এবং উপজাতি উহার স্থানে স্থানে ক্ষ ক্ষুদ্র দ্বীপের 
মৃত ছড়াইয়া আছে--তাহাদের মধ্যে দুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান। একই ভাব ও জাীবন-প্রবাহ 
এই সমাজের সবর্ধ পাঁরব্যাপ্ত নহে। উচ্চবণীয় ও নিম্নবণীয়দের মধ্যে নিয়ত 
কোলাহলে_ এই সমাজের অনৈক্য ও বিচ্ছেদের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। 

রবীন্দ্রনাথ চিরাঁদনই 'অচলায়তন' 'হন্দুসমাজের নানা অর্থহীন প্রথা ও জীর্ণ 
আচারের 'নন্দা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ৬৩তম জল্মাদনে_ রবীন্দ্রনাথ দেশ- 
বাসীর নিকট যে বাণী প্রদান করেন, তাহাতে তান বাঁলয়াছেন __ 

“যীন্তহীন কুসংস্কার, জাতিভেদ এবং ধর্মের গোঁড়ামি, এই তিন মহাশন্রুই 
আমাদের সমাজের উপর এতাঁদন প্রতূত্ব কাঁরয়া আসতেছে । সম.দ্রুপার হইতে আগত 
যে কোন বিদেশী শত্রুর চেয়ে উহারা ভয়ঙ্কর। এই সব পাপ দূর কাঁরতে না 
পারলে, কেবলমান্র ভোট গণনা কাঁরয়া বা রাজনোৌতিক আঁধকার অন কাঁরয়া 
আমরা স্বাধীনতা লাভ কাঁরতে পারব না। মহাত্মা গান্ধীর জন্মাদনে এই কথাই 
আমাদের স্মরণ কাঁরতে হইবে, কেননা মহাত্রাজী নবজাীবনের সাহস এবং 
স্বাধীনতালাভের দুজর়্ সঙ্ক্প আমাদগকে দান করিয়াছেন। . জড়তা ও 
আবম্বাস হইতে আত্মশীন্ত ও আত্মনভরতা- মহাত্মা তাঁহার অতুলনীয় চারন্রপ্রভাবে 
এই বিরাট আন্দোলনই দেশে সৃ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা উপলব্ধি কারতোছি। 
সেই সঙ্গে ইহাও আমরা আশা কাঁর যে, এই আন্দোলনে জাতির মনে যে শান্ত 
সণ্টার হইবে, তাহার ফলে আমাদের বহু দনের সামাঁজক কুপ্রথা এবং জীর্ণ 
আচারের পহ্ঞশীঁভূত জঙ্জালরাশও দূর হইবে।” 

(৫) বংশান্ক্রম ও আবেন্টন সঃপ্রজনন বিদ্যা 
আমার জীবনে এগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা 

একট দারিদ্র কৃষক বাঁলকা তাহার 'পতার মেষপাল চরাইতে চরাইতে, এক 
আঁতিপ্রাকৃত দৃশ্য দর্শন কাঁরল। সে স্পম্ট দৈববাণী শুনিতে পাইল; দৈববাণী 
তাহাকে আঁলন্সকে পরাধীনতা হইতে মুন্ত কারবার জন্য অনুজ্ঞা দিতেছে। সে 
অমানুষিক শান্ত লাভ কাঁরল এবং বহ্ দুঃসাহাঁসক বীরত্ব প্রদর্শন কারল। পৃর্থিবীর 

প্রীতযোগিতা চালতেছে, তহ্হাতে ইসলামই বিজয়ী হইবে। খ্শজ্টান মিশনারীরা যাঁদ বর্ণবৈষমোর 
কুসংস্কার, শ্রেচ্তত্বের আভমান ত্যাগ কারিয়া খাঁস্টানধর্মের সত্যকার ভ্রাতৃত্ববাদ আন্তাঁরকভাবে 

প্রচার না করে, তবে 'তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না।” 
মসাঁজদে আমর এবং ফকির পাশাপাশি বাঁসয়া উপাসনা করে। এই কারণেই মালয় উপনিবেশ, 

জাভা, বোর্নও এবং সূমা্রায় ইসলামধর্ম এত দূত 'বিস্তীত লাভ কাঁরয়াছে। 
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শ্রেন্ঠ নাট্যকার “সোয়ান অব আ্যাভন” ত্যোভনের শ্বেত হংস) বাণীর বরপত্র 
সেক্সপীয়রের পিতামাতা কাবিত্বের ধার ধারিতেন না ও নিরক্ষর ছিলেন। যাঁশ, 
মহম্মদ, কোপারনিকাস, গ্যাঁলালও, অথবা িউটনের জীবনে এমন কোন গুণ ছিল 
না, যাহাকে বংশানূক্রমিক মনে করা যাইতে পারে। 

প্রীসম্ধ জ্যোতার্বদ উইলিয়ম হার্শেল হ্যানোভার শহরের সৈন্যাবভাগের একজন 
কর্মচারীর পত্র ছিলেন। হার্শেলের মাতার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পতনি 'নিজে 
লিখিতে জানতেন না, বিদ্যাচর্চার প্রাত বিমুখ ছিলেন, নবযুগের ভাবধারাও তাঁহার 
মনকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু তাঁহার পান্রকন্যাদের সকলেরই সঙ্গীতাঁবদ্যার প্রীতি 
অনুরাগ ছিল, হার্শেল ১৭ বৎসর বয়সে ইংলশ্ডে গিয়া অর্গানবাদক এবং সঙ্গীত- 
শিক্ষকরূপে জীবিকা অর্জন করেন। প্রত্যহ প্রায় ১৪ ঘন্টা কাল অর্গান বাজাইয়া 
ও সঙ্গীত শিক্ষা 'দিয়া তান রান্রকালে নির্জনে গাঁণতশাস্ত, আলোকবিদ্যা, ইটালীয় 
অথবা গ্রীক ভাষা-_ অধ্যয়ন কারতেন। এই সময়ে তিনি জ্যোতিষশাস্নও অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ভ করেন।” (লেজ)।...“আলোকবিদ্যা এবং জ্যোতার্বদ্যা তিনি 
গভীরভাবে আলোচনা করিতেন, বালিশের পাঁরবর্তে বই মাথায় 'দিয়া ঘুমাইতেন, 
আহারের সময়েও পাঁড়তেন এবং অন্য কোন বিষয় চিন্তা কারতেন না। 'তনি 
জ্যোতিষের সমস্ত অত্যাশ্চর্য রহস্য জানবার জন্য সঙ্কল্প কারয়াছলেন। যে গ্রেগো- 
'রিয়ান রিফ্লেক্টর যন্ত্র তিনি ব্যবহার কারতেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, তান নিজে 
দূরবীক্ষণ তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তান তাঁহার শয়নগৃহকেই কারখানায় 
পাঁরণত কাঁরলেন এবং অবসরসময়ে দর্পণ লইয়া ঘষা-মাজা কাঁরতে লাগিলেন” 
“সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রতিভার পশ্চাতে বংশানুক্রামক গুণ থাকা চাই, এ কথা হ্যান্ডেলের 
জীবনে প্রমাণিত হয় না। তাঁহার পরিবারের কেহই সঙ্গীতাবদ্যা জানত না। 
বরং হ্যাণ্ডেলের পিতামাতা তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাকে গানবাজনা কাঁরতে দিতেন না। 
কল্তু তৎসত্তেও হ্যান্ডেল সমস্ত বাধা-বঘ আঁতক্রম করিয়া আট নয় বংসর বয়সে 
সুরশিজ্পী হইয়া উঠিলেন।” রামমোহন রায় গোঁড়া ব্রাহ্মণপাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। 

এঁ সময়ে সমাজে অক্ঞরতা, কুসংস্কার ও গোঁড়াঁম প্রবল ছিল। কৈশোর বয়সেই 
একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তান পা্ঁতে একখান পরীস্তিকা লেখেন, উহার ভূমিকা ছিল 
আরবা ভাষায়। তাঁহার এই বিপ্লবমূলক সামাঁজক মতবাদের জন্য তান পিতৃগৃহ 
হইতে বিতাড়িত হইলেন। এইরূপ অসংখ্য দল্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ 
গ্যাল্টন, কার্ল পিয়ার্সন প্রভাতি বংশানূক্রমিক "বিদ্যার ব্যাখ্যাতারা যেখানে বংশগত 
গুণের একাঁট দল্টান্ত দিবেন, তৎস্থলে তাহার বিপরীত নয়াঁট দষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। 

কেবল সহোদর ভ্রাতাদের নয়, যমজ ভ্রাতাদেরও রুচি, প্রবৃত্তি ও চারান্িক বৈশিষ্ট্য 
সম্পূর্ণ 'বাভন্ন রকমের দেখা যায়। মহাকাঁব মিলটন ব্রমওয়েলের একজন প্রধান 
সমর্থক; পক্ষান্তরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রিস্টোফার ইংলগ্ডের গৃহযুদ্ধের সময় রাজ- 
তন্ববাদশী ছিলেন এবং বৃদ্ধবয়সে তান কেবল পোপের প্রাত ভান্তসম্পন্ন হন নাই, 



অন্টাবিংশ পারচ্ছেদ | ৪১৩ 

দ্বতীয় জেমসের রাজত্বে বিচারকের পদও গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজশীন্তকে তানি 
সর্বদা সমর্থন কাঁরবেন, এরুপ প্রাতশ্র2াতও 'দিয়াছলেন। (২০) 

আুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে আমার এত কথা বাঁলবার কারণ এই যে, আমি আমার 
[নীজের রুচি ও প্রকীতি, সম্বন্ধে কয়েকাট কথা এই প্রসঙ্গে বালতে চাই। আমার 
চরিত্রের কোন কোন বৈশিষ্ট্য পৈতৃক ধারা হইতে প্রাপ্ত মনে করা যাইতে পারে । কিন্তু 
আমার বাল্যকালেই আম যে ব্যবসাবুদ্ধি লাভ কাঁরয়াছিলাম, তাহার কোন বংশান- 
ক্লামক ব্যাখ্যা করা যায় না। আম পূর্বেই বালয়াছি কীষকার্ষের প্রীত আমার প্রবল 
অনুরাগ ছিল। আম কোদাল দিয়া মাঁ্ট কাঁটতাম, এবং নিজে চাষ কাঁরয়া বীজ 
বুনিয়া নানার্প ফসল উৎপাদন কারতাম। গোবর, ছাই এবং গাঁলত পন্রের সার দয়া 
জামির উর্বরতা শান্ত বৃদ্ধ কারতাম। কৃষকেরা যে প্রণালণতে চাষ কারত, তাহা আম 
মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতাম। আম দোখতাম, যে পোড়া পাতার ছাই ব্যবহারে 
জাঁমর উর্বরতা বাড়ে এবং এ জাঁমিতে কচু ও কলা প্রভাতি ভাল হয়। অবশ্য, আম 
তখন জানতাম না যে,_ গাছের পাতার ছাইয়ে যথেম্ট পাঁরমাণে পটাশ আছে। অন্য 
নানা রকম ফসলও আম জন্মাইতাম। আম এই সব কাজ ইচ্ছামত করিতে পারিতাম, 
কেননা আমার পিতামাতা এ বষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে 
মজুর প্রভৃতি কাজে লাগাইবার জন্য অর্থও দিতেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমি বে 
নারকেল ও সুপারির গাছ রোপণ কারয়াছিলাম, তাহা এখনও বাল্যের মধুর স্মৃতি 
জাগরুক করে। কাঁলকাতায় আসবার পর হইতে আম গ্রীন্মের ছুটি ও শীতের 
ছাঁটর প্রতীক্ষা কারয়া থাঁকতাম,-এঁ সময়ে বাড়ী গিয়া মনের সাধে চাষের কাজ 
কাঁরতে পারব, ইহাই ভাবিতাম। আমার স্বভাবগত ব্যবসাবুদ্ধিও এই সময়ে প্রকাশ 
পাইত। আমাদের জামতে যে ফসল হইত তাহার সামান্য অংশই পাঁরবারের প্রয়োজনে 
লাঁগত। উদ্বৃত্ত ফসল হাটে বাজারে বিক্রয় কারতে হইত। ইহাতে চাষের খরচা 
উঠিয়া লাভের সম্ভাবনা থাঁকিত। 

এই সময় হইতে আমার দোকানদারী বাঁদ্ধ বা ব্যবসাবুদ্ধির (২১) বিকাশ হইল। 

কোন কোন প্রাতিবেশী লজ্জাবোধ কারতেন। কিন্তু আম উহা গ্রাহ্য কারতাম না। 
কয়েক বংসর পরে আমার এই ব্যবসাবাঁদ্ধ বিপদে আমার সহায়স্বরূপ হইল । আমার 
পিত। ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন, একসময়ে তিনি ঝোঁকের মাথায় একটি কাজ করিয়া 

(২০) মেশ্ডেলের নিয়ম এবং বাইসমানের জীবাণ্তত্বের উপর প্রাতম্ঠিত আধুঁনক সপ্রজনন- 

বিদ্যার এইসব আপাতাঁবরোধশী ঘটনার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু উহা অসম্পূর্ণ । 

জনৈক আধুনিক বিশেষজ্ঞ বাঁলয়াছেন-_-“ব্যান্তির চারন্র-বিকাশের উপর বংশানূক্রম ও পারি- 

| পাশর্বকের প্রভাব সম্পূর্ণ বাভন্ন প্রকারের । বংশানূক্রম ব্যান্তর চারন্রের ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা 

সৃষ্ট করে, পাঁরিপাশর্বক কতকগ্ীল গুণের *বিকাশে সহায়তা করে, কতকগ্লিতে বাধা দেয়। 

কিন্ত পাঁরপাশির্বক নূতন কিছু সূম্টি করিতে পারে না।” 

(২১) আম ব্যাপকভাবে এই শব্দ ব্যবহার কারতেছি। নেপোলিয়ান ইংরেজ জাতিকে 

অবজ্ঞাভরে বাঁলতেন-_“দোকানদারের জাত”। 
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লোকসান 'দিয়াছিলেন। এইচ. এইচ, উইলসনের সংস্কৃত-ইংরাজী আভধান এ সময়ে 
দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ৪০91০ টাকাতেও উহার এক খণ্ড পাওয়া যাইত না। 
একজন পাণ্ডত ব্যান্ত আমার "পিতাকে এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ কাঁরতে 
সম্মত করেন। পাঁণ্ডত নিজে পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যবস্থার তত্বাবধান কারবার ভার 
লইলেন এবং পিতাকে বুঝাইলেন বই 'বাক্র কাঁরয়া খুব লাভ হইবে । বই ছাপা 
হইল। কিন্তু আশানুরূপ বিক্রয় হইল না এবং আমার পিতার প্রায় সাত হাজার 
টাকা লোকসান হইল। তখনকার দুইজন সপাঁরচিত সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশক পাঁণ্ডিত 
জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এবং ভুবনমোহন বসাক প্রাতি কাঁপ নামমান্র দুই টাকা মূল্যে 
কয়েক শত বই কিনিলেন। তাঁহারা ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, সৃতরাং বই বিক্রয় কাঁরয়া 
তাঁহাদের বেশ লাভ হইল । কিন্তু অবাঁশম্ট কয়েক শত খণ্ড বই আমাদের বাড়তেই 
রাহল। আম পদরানো কাগজের দরে উহা "বাক করিতে রাজী হইলাম না। আম 
সযন্তে সেগুলি বাঁধাই করিয়া রাখিলাম। বাংলার আর জলবায়ূতে উই ও কণটের 
হাত হইতে এই সমস্ত বই রক্ষা করা দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু আমার যত্র ও পারশ্রমের 
পুরস্কার কয়েক বংসর পরে মিলিল। ১৮৭৮ সালে আমাদের কাঁলকাতার বাসা 
তুলিয়া দিতে হইল, কেননা পিতা তখন খণগ্রস্ত হইয়া সবাঁদকে খরচ কমাইতে 
বাধ্য হইলেন। ৮০নং মুস্তারাম বাবুর স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হইলাম। এই সময় আমার ব্যবসাবাদ্ধ কাজে লাগল। 1পতা আমার মাসিক খরচের 
টাকা পাঠাইতে যথাসাধ্য চেম্টা কারতেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া, আমি 
তাঁহাকে এই দুশ্চিন্তা হইতে 'নম্কাত দিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। আমি সংবাদপন্রে 
বিজ্ঞাপন দিলাম, উইলসনের আভিধান প্রতি খণ্ড ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে। 
কাঁলকাতার পুস্তক-বক্রেতাদের নিকট হইতে এবং ভারতের নানাস্থান হইতে 
অর্ডর আসিতে লাগিল। বই বেশ 'বাকু হইতে লাগিল এবং আম সাহসপূর্ক 
পুদ্তকাবক্যয়ের এজেন্সি খুলিয়া বাঁসলাম। জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র রায় আ্যান্ড ব্রাদার্সের নামে 
উইলসনের আঁভধান প্রকাশিত হইয়াছিল, সূতরাং আমার এজোন্সরও ওই নাম 
দিলাম। আমার কোন মূলধন ছিল না, সৃতরাং আভধান বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের নীচে 
এই কথাঁটিও লেখা থাঁকিল--“মফঃস্বলের অর্ডার যত্কের সাহত সরবরাহ করা হয়।” 
বাড়ীর দরজায় "ঁজ. স. রায় জ্যান্ড ব্রাদার্স, পুস্তকবিক্লেতা ও প্রকাশক”__এই 
নামে একখান সাইনবোর্ড টাঙাইয়া দলাম। মনে মনে সঙ্কজ্প কাঁরলাম যে, কলেজের 
পড়া শেষ হইলে আমি পুদ্তক-বিকয়ের ব্যবসা অবলম্বন কারব। (২২) এ সময়েও 
সরকারী চাকরির প্রতি আমার একটা বিরাগের ভাব ছিল। কিন্তু গিলক্রাইস্ট বৃত্তি 
পাইয়া আমার সমস্ত মতলব বদলাইয়া গেল। ভগবানের ইচ্ছায়, আমার যাহা ছু 
শাঁড ও যোগ্যতা বিজ্ঞানসেবা ও দেশের অন্যান্য নানা কাজে 'িয়োঁজত হইল। 

(২২) এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক" হইবে না যে, আমার তিন জন ছান্ন রেসায়নে 
এস. এস-স.) ক্ষুদ্র আকারে পুস্তক ব্যবসা আরম্ভ কারিয়া, এখন উহা সুবৃহৎ ব্যবসায়ে পরিণত 
করিয়াছেন; বলা বাহূল্য যে, তাঁহারা আমার দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ফার্মের নাম 
চক্রবতাঁ, চাটাজর্গ আশ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক। আমার বাল্যকালের মনের আকাচ্ক্ষা 
ই দিক দয়া চারতার্থ হইয়াছে। | 



উনত্রংশ পরিচ্ছেদ 
পরিশিষ্ট (১) 

ঘে সব মানুষকে আম দেখিয়াছি 

যাঁদও রাজনীতিক হইবার দুরাকাত্ক্ষা আমার কোন কালেই ছিল না, বস্তা হিসাবে 
প্রাসদ্ধ হইবার ইচ্ছাও আমার নাই, তথাপি খ্যাতনামা রাজনৈতিক বন্তাদের বন্তুতা 
শনিবার সুযোগ আমি কখনও ত্যাগ কার নাই। ইলবার্ট বিল আন্দোলন যখন 
প্রবলভাবে চাঁলতে ছিল, তখন (১৮৮৩) উইিলসের কক্ষে লর্ড রিপনকে সমর্থন কারবার 
জন্য লিবারেল রাজনীতিকদের এক সভা হয়, আম এ সভাতে যোগ দেই। জন রাইট 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, বন্তাদের মধ্যে ডবলিউ. ই. ফরস্টার, স্যার জর্জ কাম্বেল 
এবং লালমোহন ঘোষ ছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী লালমোহনের বন্তুতা চমৎকার 
হইয়াছল, যাঁদও তাঁহার পূর্বে ইংলণ্ডের তদানীন্তন শ্রেম্ঠ বস্তা ব্রাইট বন্তৃতা করেন। 

রোজবেরী, এবং এ. জে. ব্যালফুরের বন্তুতা আঁম শ্বীনয়াছ। আম এীডনবার্গের একাঁট 
প্রীসদ্ধ জনসভাতেও উপাঁস্থত ছলাম, এ সভায় প্রাঁসদ্ধ আফ্রিকা ভ্রমণকারাী এইচ. এম. 
স্টানালি প্রধান বন্তা ছিলেন। ১৯২৬ সালে বিশ্বাবদ্যালয়ের আতাথিরূপে আম 
যখন ডাবাঁলনে যাই, তখন আঁতাঁথদের সম্বর্ধনার জন্য একটি উদ্যান সাম্মলনী হয়। 
আম সেখানে আহীরিশ ফ্রি স্টেটের গবর্নর জেনারেল মাননীয় 'টি. এম. 'হালির সাক্ষাৎ 
লাভ কাঁর। 'তাঁন তখন বয়সে প্রবীণ এবং তাঁহার যৌবনের তেজাঁস্বতা কিছ শান্ত 
হইয়াছে । তাঁহার সহাস্য বদন এবং মধুর ব্যবহার দোঁখয়া মনে হয় নাই যে, 'তানই 
পূর্বকালের সেই বিখ্যাত “টম” হিলি; গত ১৮৮০ সালের কোঠায় ইনিই পার্লা- 
মেস্টে চরমপন্থী, নিয়ত বাধাপ্রদানকার? পার্নেলের দলভুন্ত সদস্য ছিলেন। 

ভারতীয় রাজনোতিক নেতাদের মধ্যে লালমোহন ঘোষের বাগ্মিতা উচ্চাঙ্গের ছিল। 
সুরেন্দ্রনাথের যেসব মদদ্রাদোষ ছিল, লালমোহনের তাহা ছিল না। কিন্তু সুরেশ্দ্রনাথ 
নব্য বঙ্গের যুবকদের আদর্শ ছিলেন এবং তাহার আবেগময়ী ওজাস্বনী বন্তৃতা 
যুবকদের চিত্তের উপর অসামান্য প্রভাব বি্তার কারিত। তাঁহার অদ্ভূত স্মরণশান্তও 
ছিল। ভারতাঁয় জাতীয় মহাসভার পুনা অধিবেশনের প্রোসডেন্টরূপে তিনি অপূর্ব 
বন্তৃতা শান্তর পাঁরচয় প্রদান করেন। তিনি একটিবারও না থাময়া তিন ঘটা কাল 
অনর্গল বন্তৃতা করেন। তাঁহার হাতে যে ম্দ্রত আঁভভাষণ 'ছিল, একবারও তান তাহার 
সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। 

গোখেল বাশ্মী ছিলেন না, কিল্তু তাঁহার সাবলীল বন্তৃতা বহু তথ্যে পূর্ণ থাঁকিত। 
তিনি সংখ্যাসংগ্রহে নিপুণ ছিলেন, বন্তৃতায় অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস প্রকাশ কাঁরতেন না। 
তাঁহার মনে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকিত না, কেননা তথ্য 
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সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। তান বাক্য-সংযমের মূল্য বুঝিতেন এবং বেকনের 
প্রবন্ধের মত সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ সধাক্ষপ্ত বন্তুতা কারতেন। সংরেন্দ্রনাথের বন্তুতা 
হৃদয়ের উপর, আর গোখেলের বন্তৃতা মাস্তচ্কের উপর প্রভাব বস্তার কাঁরত। 
ভারতের জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবর্তক আনন্দমোহন বস এত দ্ুত অনর্গল 
বন্তৃতা কাঁরতেন যে, রিপোর্টারদের পক্ষে তাঁহার বন্তৃতা লিপিবদ্ধ করা কাঠন হইত। 
তাঁহার বন্তৃতায় কিছু অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসের কথা থাঁকত। এই পুস্তকের পৃবাংশে 
তাঁহার একাট বন্তুতা উদ্ধৃত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেনের বন্তৃতা ও ধমোঁপদেশও 
আম বহুবার শানয়াঁছ। তান ছিলেন একাধারে ভাবুক ও খাঁষ; কখনও হাীন্ততর্ক 
তুঁলিতেন না, আবেগময়ী ভাষায় নূতন বাণী শুনাইতেন। 

আম কয়েকজন প্রাসদ্ধ রাজনোৌতিক নেতা ও বস্তার কথা বাঁললাম। এঁডিনবার্গ 
1বশ্বাবদ্যালয়ে ভ্রিশত বার্ধক উৎসব উপলক্ষে যে প্রাসদ্ধ সম্মেলন হইয়াছল, তাহার কথা 
স্বভাবতঃই আমার মনে আঁসতেছে। যে সমস্ত বিখ্যাত আতাঁথ বি*বাবদ্যালয় কর্তৃক 

করা হয়। এত বেশ বিখ্যাত পাঁণ্ডত ও প্রাতভাশালণ ব্যান্তর একত্র সমাগম দোখবার 
সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। এই সম্মেলনে সপ্রাঁসদ্ধ সাফা ছিলেন; রোমে যখন সাধারণ- 
তন্ত্র ঘোষণা করা হয়, তখন ম্যাঁজান, আম্মোলান এবং সাফ, এই তিনজনকে সর্বময় 
কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সুয়েজ খালের বিখ্যাত হীঞ্জীনয়ার ফার্ডনান্ড লেসেপৃস্, জীবাণু- 
তত্বের প্রতিষ্ঠাতা প্রাসদ্ধ রাসায়ানক পাস্তুর, পদার্থাবজ্ঞানাবদ শারীরতর্তীবিদ এবং. 

গঁণিতজ্ঞ হারমান ভন হেলমহোল্জ, আমেরিকার প্রাসদ্ধ কাঁব জেমস রাসেল লাওয়েল, 
ইংলণ্ডের বিখ্যাত কাঁবি রবার্ট ব্লাউানং_সম্মেলনে এই সব 'বশ্বাঁবখ্যাত ব্যান্ত ছিলেন। 
সাফী ও হেল্মহোল্জ বিশদ্ধ ইংরাজীতে বন্তৃতা করেন এবং লেসেপ্স্ ও পাস্তুর 
মাতৃভাষা ফরাসীতে বন্তুতা করেন। 

আমি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে এই বিবরণ 'লাঁখতেছি, আমার বিশ্বাস আমার 
[বিবরণে কোন ভুল হয় নাই। 



পরিশিষ্ট (২) 

উপসংহার 

আম সঞ্কোচ ও সংশয়পূর্ণ হৃদয়ে, জনসাধারণের সম্মুখে এই আত্মজশীবনন 
উপ্পাস্থত করিতোছ। যে কোন পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার কোন 
কোন অংশ সধাক্ষপ্ত, কতকটা অসংলগ্ন । এক সময়ে আমার ইচ্ছা হইয়াছল, গ্রল্থ- 
খান আমূল সংশোধন কাঁরয়া ছাপিতে 'দিব। কিন্তু ঘটনাচক্রে বত'মান সময়ে আমার 
জীবন অত্যন্ত কর্মবহনল হইয়া পাঁড়য়াছে। সুতরাং আমূল সংশোধন কারতে গেলে 
পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব হইত, অথচ এঁদকে পরমায়ূও শেষ হইয়া আসতেছে । এই 
সমস্ত কারণে 'শুভস্য শীঘ্রং এই নীতি অবলম্বন করিয়া বহু দোষ-ভ্াটি সত্বেও 
আম এই গ্রন্থ প্রকাশ কারলাম। 

পুস্তকের কোন কোন অংশ ৮।৯ বৎসর পূর্বে লাঁখিত হয়, ১৯২৬ সালে 
ইয়োরোপ যাতায়াতের সময় কতকাংশ লাখ। অন্যান্য অংশ বাংলার সর্ব, তথা 
ভারতের নানা প্রদেশে ভ্রমণের সময় গত কয়েক বৎসরে লাখত হয়। এই সমস্ত কারণে 
পুস্তকের স্থানে স্থানে খাপছাড়া ও অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে। 

কেহ কেহ হয়তো পরামর্শ দিবেন যে, জৃতা '?নর্মাতার শেষ পর্যন্ত নিজের 
ব্যবসায়েই লাগিয়া থাকা উচিত, রসায়নাবদের পক্ষে তাহার লেবরেটরার বাহিরে যাওয়া 
উচিত নহে । সৌভাগ্যক্রমে অথবা দুভাগ্যক্রমে, এই আত্মজীবনীতে কেবল রসায়নের 

কথা নাই, বাহিরের অনেক কথাও আছে। 
আম যাহা তাহাই, আমার মধ্যে পরস্পর-বিরোধশ অনেক ভাব আছে। বার্নার্ড শ" 

যথার্থই বলিয়াছেন, “কোন লোকই খাঁটি বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না, কেননা তাহা 
হইলে সে একটা আস্ত আহাম্মক হইবে ।” এই পুস্তকে যেসব 'বষয় সাল্মাবিষ্ট 

হইয়াছে, তাহা পরস্পর-বিরোধ কতকগদাল ব্যাপারের একন্র সংগ্রহ; অথচ ইহা একজন 
বাঙাল? রসায়নাবদের জবনকাহিনীর্পে গণ্য হইতে পারে কিনা, পাঠকগণই তাহার 
াবচার কাঁরবেন। 

আমার জশবন বৈচিন্রহীন শিক্ষকের জীবন। কোন লোমহর্ষণ আভযান, অথবা 
উত্তেজনাপূর্ণ বিপজ্জনক ঘটনা, আমার জীবনে ঘটে নাই। কোন রাজনোতিক গুপ্ত 
কথাও উদগ্রীব পাঠকাঁদগকে আম শুনাইতে পারিব না। কিন্তু তব আমার 'বশবাস, 
বৌচিন্র্যহশন, চমকপ্রদ ঘটনাবাঁর্জত অনাড়ম্বর জীবনের সরল কাঁহনী জামার দেশ- 

বাসীর নিকট বিশেষতঃ যুবকদের নকট কয়ৎপাঁরমাণে শিক্ষাপ্রদ ও হিতকর হইবে। 
আমার জশবনের সমস্ত প্রবাঁর কার্ষকলাপের কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। 

পুস্তক 'লাঁখয়া শেষ কারবার পর, আম ৪1৫ বৎসর উহা ফেলিয়া রাখ এবং বাংলার 
আর্ক অবস্থা বিশেষরূপে অধ্যয়ন কাঁর। আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালণর শোচনণয় ব্যর্থতা 
যে আমার ব্যান্তগত ধারণা নয়, বাস্তব সত্য, তৎসম্বন্ধে আমি িঃসংশয় হইাতে চেচ্টা 

২৭ 



৪১৮ আত্মচারত 

কাঁর। দোখলাম, এ সম্বন্ধে সে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ব্যানত চিন্তা ও আলোচনা কারিয়াছেন, 
দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। আম এ সব 
1িবশেষজ্ঞদের মতামত গ্রল্থের পাদটাকায় উদ্ধৃত কাঁরয়াছি। 

আম যুবকদের নিকট বন্তৃতায় অনেক বার বাঁলয়াছি যে, আম প্রায় ভ্রমক্রমে 
রাসায়ানক হইয়াছলাম। ইতিহাস, জীবন-চারত, সাহিত্য এই সব দিকেই আমার 
বেশী ঝোঁক। ইহাতে অসাধারণ কিছ; নাই হাক্সাল বাঁলতেন যে, যাঁদও তান 
প্রাণিতত্বীবদরূপে প্রাসাদ্ধি লাভ কাঁরয়াঁছলেন, তব দর্শন ও ইতিহাস তাঁহার মনের 
উপর চিরকাল প্রভাব বিস্তার কয়া আসিয়াছে। “ইংলিশ মেন অব লেটার্স” 
সিরিজে হিউমের উপর তিনি যে নিবন্ধ 'িখিয়াছিলেন, তাহাতেই এই উীন্ত প্রমাণিত 
হয়। লর্ড হ্যাল্ডেন দর্শনশাদ্দে প্রতিষ্ঠা লাভ কারলেও, আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিক- 
রূপেও অশেষ কাতিত্বের পাঁরচয় 'দিয়াছলেন। এরুপ আরও বহন দৃজ্টাল্ত দেওয়া 
যাইতে পারে। 

আম স্বীকার কার, আমার মধ্যে অদ্ভূত স্ব-বিরোধী ভাব আছে। যাঁদও আমি 
একজন 'শিল্প-ব্যবসায়ী বাঁলয়া গণ্য, তথাপি আমার তরুণ বয়স হইতেই আম এই 
জগতের আনত্যতা উপলাষ্ধ কারয়াছি এবং 'বিষয়-সম্পা্তর উপর আমার বিরাগ 
প্রকীতগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূতরাং িজ্পব্যবসায়শরূপে সাফল্য লাভ কাঁরতে যে 
গুণ বিশেষভাবে থাকা চাই, তাহা আমার নাই, কেননা, “অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্” 
_ এই কথাটি সর্বদা আমার মনে রাঁহয়াছে। এই পুস্তকের সর্বন্র খ্ডীম্টের এই সুরই 
প্রধান_“পাথবাঁর ধনরত্ব ও এমশ্বর্য সণ্টয় কারও না, কেননা যেখানে এঁ*বর্য হৃদয়ও 
সেখানে থাকে।” 

তৎসত্বেও যঁদি কেহ ধৈর্য ধরিয়া এই বাহ আগাগোড়া পড়েন, তবে দেখিতে 
পাইবেন, আমার জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে একটা সংযোগসূত্তর আছে এবং 
সেগীল একই জনবন-প্রবাহের অংশ মান্র। সংক্ষেপে তিনি বুঝিতে পারবেন যে, 
আম লক্ষ্যহীন জীবন যাপন কার নাই। 

দুঃখের বিষয়, আত্মজশীবনীতে 'আম" শব্দটির পুনঃপুনঃ ব্যবহার অপাঁরহার্। 
ইহাতে অহং জ্ঞানের ভাব আঁতিমান্রায় ফুটিয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং 
যখনই এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তখনই আমার বিষম দাঁয়ত্বের কথা স্মরণ হইয়াছে । 
যেক্ষেত্রে আমি কাজ করিয়াছি, ভগবানের হস্তধৃত যল্লরূপেই করিয়াছি। আমার 
ব্যর্থতা আমার নিজের, ভূল করা মানুষের স্বাভাবক। কিন্তু আমার জীবনে যাঁদ 
কিছু সাফল্য হইয়া থাকে, তবে তাহা ভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছে । বস্তুতঃ ভগবানই 
আমাদের জীবনের গাঁতি নিয়ান্লিত করিতেছেন। লর্ড হ্যাল্ডেন তাঁহার আত্ম- 
জীবনীতে মানবজীবনের মধ্যে ভগবাঁদচ্ছার এই প্রভাবের কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন £_ 

“যেসব বিষয়ে আমি সাফল্য লাভ কারিয়াছ, তাহাতে আমার কোন সাফল্যবোধ 
নাই। আম কাজ কারয়াছি, এবং তাহাতে সুখ পাইয়াছি, এই পধন্ত। মানুষের 
নিকট হইতে বেশ সম্পদ, সম্মান, শ্রদ্ধা পাওয়ার চেয়ে, সে সুখ অনেক ভাল। কেননা 
এ সুখের মধ্যে এমন একটি জানিস আছে যাহা বাহিরের কোন ছুই দিতে পারে না। 
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বাহিরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি এই বাঁলতে পারি, যাঁদ পূনরায় আমাকে প্রথম 
হইতে জীবন যাপন কাঁরতে হইত, তবে পারতপক্ষে সব ঘটনার সম্মুখীন হইতাম 
না। একজন বিখ্যাত রাজনীতিক আমাকে একবার জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন, 'আপনার 
যে জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহার সাহায্যে পুনরায় কিআপাঁন নূতনভাবে 
জীবন আরম্ভ করিতে চাহেন 2 আম বাঁলয়াছলাম--না"। আম আরও বাঁল,_'আমরা 
জীবনে যেসব সাফল্য লাভ কারি, ঘটনাচক্র অথবা দৈবের অংশ তাহার মধ্যে কতটা, 
তাহা আমরা সম্যক ধারণা করিতে পারি না।* উত্ত রাজননীতিকও উত্তরে বলিয়াছিলেন, 
'আঁমও পুনর্বার জীবন আরম্ভ কাঁরতে চাই না, কেননা যে ঘটনাচক্র বা দৈব একবার 
আমার সহায় ছিল, সে যে পুনর্বার আমার প্রাত সদয় হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি ?, 
খুব শৃঙ্খলাপূর্ণ জাঁবনেও ঘটনাচক্কের প্রভাব যথেম্ট এবং সকল ঘটনা ও অবস্থার 
মধ্যে সখদুঃখ অনাসন্ত থাকবার শিক্ষা দর্শনশাস্তের নিকট হইতে আমাদের লাভ 
কারতে হইবে। জ্ঞান ও ব্াদ্ধ-মত নিয়ত কার্য কাঁরয়া যে ফল হয়, তার বেশন 
মানুষ আশা কাঁরতে পারে না।” 

জে. এস. মিল সংশয়বাদীরুপে গণ্য কেহ কেহ তাঁহাকে নিরঈ*বরবাদীও বলেন); 
কিন্তু তান এক স্থানে বাঁলতে গেলে অদৃম্টবাদের বা ভগবানের বিধানের উপর তাঁহার 
বিশবাস জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা £- 

“কেহ নিজের কোন কাঁতিত্ব ব্যতশীতই ধন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কেহ কেহ বা 
এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন যে, নিজের কার্যের দ্বারা ধনী হইতে পারেন। 
আঁধকাংশ লোককেই সমস্ত জীবনে কঠোর পারশ্রম ও দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয়। 
অনেকে আত নিঃস্ব ভিখারীরূপে জীবনযাপন কাঁরতে বাধ্য হয়। জীবনে সাফল্য- 
লাভের প্রধান উপায়--জন্ম বা বংশ, তার পর ঘটনাচক্র এবং সুযোগ-স্বীবধা। 'যাঁন 
ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তান সাধারণতঃ নিজের পারশ্রম ও কার্য- 
দক্ষতার বলেই তাহা লাভ করেন বটে, কিন্তু কেবলমান্ন কার্যকুশলতা বা পাঁরশ্রমে 
কিছুই হইত না, যাঁদ ঘটনাচক্র ও সুযোগ-সুবিধা তানি না পাইতেন। অল্প লোকের 
ভাগ্যেই সেরৃপ ঘাঁটয়া থাকে।...চরিন্রের সদৃগুণ অপেক্ষা কর্মশান্ত ও বুদ্ধিবৃত্ত 
জীবনে সাফল্যলাভের পক্ষে বেশন প্রয়োজন। আঁধিকাংশ লোকের পক্ষে, তাহাদের 
চরিত্র যতই সং হোক না কেন, অনুকূল ঘটনাচক্রের সাহায্য ব্যতত জগতে সাফল্য- 
লাভ সম্ভবপর নয়।” | 

আমার জীবনের বাবধ কর্মবৈচিন্র্ের মধ্যে আম নিম্নলিখিত শাস্তবাক্যনটির 
তাৎপর্য অনুভব কারয়াছি £__ 

যথা নিষযুক্কেহাস্ম তথা করোমি। 
বাঙালীদের ব্র2াট ও দৌর্বল্য সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বাঁলয়াছ; আমার এই 

সময়োচিত সাবধান-বাণী অরণ্যরোদনে পর্যবাঁসত হইবে না, এই আশাতেই এসব কথা 
বালয়াছ। বাঙালীর চাঁরত্রে অনেক মহং গুণ আছে এবং আঁম 'নজেকে বাঙালী 
বাঁলয়া গর্ব অনুভব কাঁর। কিন্তু একটা প্রধান বিষয়ে, জশীবকা-সংগ্রহ ও গর্থ- 



৪২০  আত্মচরিত : - 

সংস্থানে- সে অক্ষমতা প্রদর্শন কাঁরয়াছে। গত ৪০ বংসর ধাঁরয়া বাঙালশখীর এই 
অন্ন-সমস্যার কথা আমি চিন্তা কাঁরয়াছি এবং আম সশঙ্কচিত্তে দেখতেছি যে, 
বাঙালী তাহার পনজ বাসভূমে জীবন-সংগ্রামের প্রাতিষোঁগতায় আত্মরক্ষা কাঁরতে 
পাঁরতেছে না। এইসব কথা 'লাঁখবার সময় আম বাংলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ কারতোঁছ 
এবং বাংলার বালক ও যুবকদের কার্যকলাপ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কারতোছি। 
তাহাদের শীর্ণ দেহ, রন্তহীন বিবর্ণতা, জ্যোতিঃহাীন চক্ষু, অনাহারকরম্টতারই পারিচয় 
প্রদান করে। তাহার মুখে একটা অসহায় ভাব। পরাজয়ের গ্লানি যেন তাহার সমগ্র 
চাঁরত্রের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে এবং ব্লমেই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবিয়া 
যাইতেছে। যে জাতির যুবশান্ত এইভাবে নৈরাশ্য-পীড়ত এবং মানাসক অবসাদগ্রস্ত 
হইয়া পড়ে, তাহাদের ভাবষ্যতের কোন আশা থাকে না। 'কন্তু তৎসত্বেও আমার 
জাঁবনসায়াহ্নে আম একেবারে আশা ত্যাগ কাঁরতে পাঁরতোছি না। 

একজন শিক্ষাব্যবসায়ী হিসাবে, আঁম পুনঃ পুনঃ বাঁলয়া আঁপসিয়াছি-_বি*ব- 
বদ্যালয়ের উপাঁধির মোহ বাঙালনী-চারন্রের একটা প্রধান ন্ুটি। অন্য জাতিদের তুলনায় 
বাঙালীদের মধ্যেই এই মোহ বোধ হয় খুব বেশী। বানার্ড শ' বাঁলয়াছেন,_ 
“ঁনর্বোধের মাস্তন্কই দর্শনকে নির্বাদ্ধতায়, বিজ্ঞানকে কুসংস্কারে, এবং শিজ্প- 
সাঁহত্যকে পাঁণ্ডত্যগর্কে পাঁরণত করে। এই কারণেই বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার 
ব্যবস্থা ।” “পান্ডিত ব্যন্ত অলস, সে পাঁড়য়া সময় নম্ট করে। তাহার এই 'মিথ্যা 
জ্ঞান হইতে দূরে থাকিতে হইবে। অজ্ঞতা অপেক্ষাও ইহা ভয়ঙ্কর। কর্মতৎপরতাই 
প্রকৃত জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।” কথাগুলি খাঁটি সত্য। এ প্রসিদ্ধ লেখকের 
কথার প্রাতিধাঁন কাঁরয়া আমও বাঁল,_“কোন ব্যান্ত যে বিষয়ে নিজে 'কছু জানে না, 
সে যাঁদ অপর এক অযোগ্য ব্যন্তিকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেয় এবং তাহাকে বিদ্যা- 

বলা যায়।” কিন্তু এই শিক্ষার ফলে তাহার সমস্ত জাবন ব্যর্থ হইয়া যায়। 

আম বাঙাল চান বিশ্লেষণ কাঁরয়া তাহার দোষ-নুটি দেখাইতে "দ্বিধা কাঁর 
নাই। অস্ত্রচিকংসকের মতই আমি তাহার দেহে ছুরি চালাইয়াছ এবং ব্যাধিগ্রস্ত 
অংশ দূর করিয়া তাহাতে ওঁষধ প্রয়োগ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছ। কিল্তু বাঙালন 
আমারই স্বজাঁতি এবং তাহাদের দোষ-্রুটির আমিও অংশভাগী। তাহাদের যেসব 
গুণ আছে, তাহার জন্যও আম গার্বত, সূতরাং বাঙালীদের দোষ-কীর্তন কারবার 
আধকার আমার আছে। 

আমাদের চোখের সম্মুখেই পৃথিবীতে নৃতন ইতিহাস রাঁচতি হইতেছে। বেশী 
দিন পূর্বের কথা নয়, চীনা, ও তুকরঁরা পাশ্চাত্যের অবজ্ঞা ও ব্যগ্গ-বিদ্রুপের পান্র 
ছিল। তাহারা অলস, দূর্বল, ক্ষয়গ্র্ত জাতির দন্টান্তরূপে ডীল্লাখত হইত। কিন্তু 
ঈশবরপ্রোরত নেতাদের পাঁরচালনায় তাহারা শতাব্দীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে, 
নিজেদের জড়তা ও নৈরাশ্য পাঁরহার কাঁরয়াছে এবং জগতের 'বস্ময়বিস্ফারত চোখের 
সম্মুখে নবযৌবনের শান্তি লাভ কাঁরয়াছে। 
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সুতরাং বাঙালশ তথা ভারতবাসী-_কেন পশ্চাৎপদ থাকিবে, তাহাদের জাতীয় 
জশবন কেন পূর্ণতা লাভ করিবে না, তাহার কোন কারণ আম দেখিতে পাই না। 

“এীরয়োপোঁজাটিকার” কবি মিল্টনের গম্ভীর উদাত্ত বাণী আমার স্মাতপথে 
ভাসিয়া আসতেছে ূ 

“আমার মানসনেন্ে আম একাঁট মহৎ জাতির নব অভ্যুদয় দোখতোছ, বীর্ধশালী 
কেশরার মতই নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে তাহার কেশর সণ্টালন কাঁরতেছে।” 
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মোলক দেবতা ৩৪০ 

মোলয়ার ১১১ 
মোসেস ২৮ 

ম্যাকডোনাজ্ড, র্যামেজে ২০১, ২০৭, ২০৮, 

২০৯, ২১৭, ২২০, ২৪৬, ৩১৬, ৩১৬, 

৩৩০ 

ম্যাঁকয়াভোল ১০৭ 
ম্যাকোরঞ্জ, স্যার আলেকজান্ডার ৩৩৬ 
ম্যাকেব, ফ্রান্সিস টি, ২১৮ 
ম্যাক্সমূলার ১৫৮ 

ম্যাগডালেন কলেজ ২১০ 
ম্যাগ্নাকাটণ ৫১, ৪০২ 

আত্মচারত 

ম্যাগনাস, আলবাট্টাস ২৪৮ 

ম্যাজান ৪১৬ 
'ম্যান্টেস্টার গার্ভয়ান, ১৯৮৫) ৩৬৪, ৩৬৬ 
ম্যান্ডোভিল ৩৩১ 

ম্যানং, মিস ই, এ, ৪8৪ 
ম্যানুয়েল, আগা ৩৪২ 
ম্যাসন, অধ্যাপক &১ 

ম্যাসারক, প্রোসডেন্ট ২২২, ২২৮, ২৩৪, 
২৩৬, ২৩৭, ৩৯১); ম্যাসারকের 

জশীবনচারত ২২৮; ম্যাসারকের পিতা 
৩৯১১ 

“যশোহর'__ওয়েস্টল্যান্ড ১৩, ৩০৮ 

খুলনার ইতিহাস" ] ২, ২৭০ 
যান্লা সম্বন্ধে পুস্তিকা [লন্ডন, ১৮৮২] 

৩১৭ 
যুক্তরাজ্য অর্থকমিটী ৩৪০) 

৩৪০ 

[ যশোর- 

এ িপোর্ট 

রকফেলার ৪০৬ 

রক্ষিত, জিতেন্দ্রনাথ ১২৯, ১৩০, ১৩১, 
১৪৩ 

রঘুনন্দন ১১৫ 
রখনবংশ” ১২, ৩৯ 

রন্ডা, লর্ড ২০৮ 

রতনজন ২৭১ 

রথচাইজ্ড ৬১, ২১৬ 
রব রয়-নশীতি ৩৪০ 

রাঁবনসন, অধ্যাপক ১৪৮ 
'রাবনসন ক্লুসো” ৩৯০ 
রবীন্দ্রনাথ ৪, ২৭, ৪৩, ২৩৯, ২৪২, ৩৯০, 

৪১১ 

১৫৫, ১৫৬ 
রয়েল, ডাঃ ফরবেশ ৩১০ 

রয়েল সোসাইটি ১৩৭, ১৩৮; এ কার্য- 
বিবুরণী ১৫২ 

রয়েল সোসাইটি অব্ এডিনবরা ১০২ 
রালল্স ৩১, ১১০ 

রসদ, ইবু ১১২ 
রসাটো ১৬২ 



নি্ঘ্ট 

রস্কো ৩৯, ৮৮, ১৩৪, ২৫৫ 
'রসাণ্বতন্দ্র ৯১; 'রসার্ণবম্ অর 'দি ওশন্ 

অব্ মাকাার আ্যান্ড আদার মেটাল্স্ 
আযন্ড মিনার্যাল্সৃ, 1দ' ৯১ 

'রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ৯০ 
রাইকসনস্টল্ট ১০২ 
রাইট, হ্যারল্ড ৩০৪ 

রাও, স্যার টি, মাধব ৩৯১০ 
রাগবি স্কুল ২৭ 
'রাজমোহনস্ ওয়াইফ" ১১১ 
রাজসাহশী কলেজ ২০৪ 

রাজা জগমল ৩৪৮ 
'াজাবলখ' ৬ 

“রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী ও পতাবল?' 
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রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর ৩৯৬ 
রাদারফোর্ড ৯৩ 

রাধাকষণ ২৪২ 

রানাড়ে, মহাদেবগেণবন্দ ৯৬ 

রামাকিষণ ৩৪৩ 
রামজশীরাম ৩৪৩ 

'রামদুলীল দেব' মোঁক্ন জাহাজ) ২১৬ 
রামন, অধ্যাপক স্যার সি, ভি, ১৫১ ১৫৬৯, 

২৪৩; রামন একেই, এ তন্তু ২৪৩ 
রামানুজম ১৫৮১ ৩৯০ 
রামায়ণ ২২৪ 
রায়, অধ্যাপক প্রয়রঞ্জন ২৪৩ 

রায়, আনন্দলাল ৫ 
রায়, উমানাথ ২১ 

এস, সস, ৩৭৬ 

কার্তিনারায়ণ ২৭০ 

রায়, কেদার ২৭০ 
রায়চৌধুরী, হরিম্চন্দ্র ৮, ৯, ১০, ৩৮ 
রায়, জে, িস, ২৮৮ 

রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৪৭ 
রায়, ডাঃ ডি, এন, ৪১, ৪৩ 

রায়, ডাঃ পপ, কে, ৪১ 

রায়, তারাপ্রসন্ন ১১৫ 
দয়ালচাঁদ ৮ 

দবারকানাথ ৪১ 
নির্মলেন্দু ১৫৯ 

৪৪৩ 

পরেশনাথ ৪ 

পৃথবীশচন্দ্র ৯৮ 
'প্রয়দার্জন ১৪৭ 

?ব, 'ব, ১৫৯ 

ভবেশচন্দ্রু ১৫৯ 

মহারাজা সুখময় ৩৫৯ 

মাঁণকলাল ৩, ৪ 

যতীন্দ্রনাথ ১৮৪ 

যোগেন্দ্রনাথ ২৭১ 

রাজা রামমোহন ৪, ২১, ৩১, 9৪, 

৬৩, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৬, ২২৬, 

২২৭, ৩৪৪, ৩৯০, ৪১২ 

রায়, রাজা সঈতারাম ১৩, ২২ 

রায়, রামচন্দ্র ২৭০ 

রায়, শেঠ মহাতাপচাঁদ ৩৪২ 

রাসাবহারশ ঘোষ দ্রাাভালং ফেলোশপ বৃত্তি 
১৪৭ 

রাসায়ানক শিল্প ২৫৪-২৫ 
রাসেল, বারদ্রাপড ৩৮ 

রিকাডেণ ২৩৭, ৩৩০ 
রিচার্ডসন, ক্যাপ্টেন ডি, এল, ১, ২৪ 

শরঞ্জ টেক্ীনক্যাল স্কুল, কেমীত্রজ ২১৮ 
রিপন, লড ৪১৫ 

শরপোর্ট অন দি ডিস্ট্রিক্ট অব যেশোর ২ 

“রিপোর্ট অব দি বেঙ্গল প্রীভান্সিয়াল ব্যাতিকং 

এনপুকায়ারি কঁমিটি' ৩৪৭, ৩৬০ 
“রপোর্ট অব দি ম্যা্রকলেশন রেগুলেশন 

কাঁমিটন' ২২৪ 

রক্রেকশন অন দি ফ্রে্খ 'রভীলিউশন, ৩৯১ 
গরিভার্স কাউন্সিল বল ৩৮১ 

শরভিউ অব ?দ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাঁজশন ত্যান্ড 
প্রস্পেহস্ ইন বেঙ্গল" ৮৬, ৩৫২ 

“রুভোল্ট অন এশিয়া, দি' ২৫২, ৪০১ 

“রমারক্সি অন '্দ হাসব্যাশ্দ্র আযাণ্ড ্দ 

ইণ্টারন্যাল কমার্ঁ অব বেঙ্াল ৩১০ 
রু'জিকা, অধ্যাপক ১৪৮ 
রূশ-তুর্ক যুদ্ধ ৩৬ 

রুশো, রুসো &৩, ১৬৬, ২৩৭ 

র5সেল &০ 

রুস্তমজী, মাঁণকজীী ৩৬০ 
রোঁডিয়ম-আবন্কার ৯৪, ১৩২ 

রায়, 

রায়, 

রায় 
রায়, 

রায়, 

রায়, 
রায়, 

সস 
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রেনান ২৬, ২০৬, ২৮৯, ৩১২, ৩৯৬ 
রেনাল, এ, ৩৪২ 
'রেভ্যু দেস্ দে মন্দে 

[0685 1৬1077095 ] &০ 

'রেয়ার আর্থস' সম্পর্কে গবেষণা ১৪৮ 

রেলে ৯৩ 
'রেস্টোরেশন অব দি এনশেন্ট ইরগেশন অব 

বেঙ্গল, 'দ? ৩২২ 

রোজবোর, লর্ড ১৩৪, ১৭৩, ৪১৫ 

রোজেন-ওয়ান্ড ২০৮ 
'রোটক িস্ট্রন্ত গেজেটাীয়ার' ৩২৪ 

'রোমান্স অব জুট, দা? ১৮, ৩১১৯, ৩৫৯ 

রোমার ২৪৮ 
রোময়ের, লাসয়ান ১৭৫ 

প্যানডল্ফ, লর্ড ২০৬ 
র্যামজে [স্কচ লেখক ] ৩৯৪ 
র্যামজে, স্যার উইলিয়াম [বিজ্ঞানী ] ৯৩, 

১০২, ১৩৪, ১৪২, ২৪৬, ৩৯৪ 
রযালে, লর্ড ১১৮ 

র্যাশনালিজেশান ৩০২ 

লক ৫২, ১১০, ২৩৭ 
লম্ষমঈনারায়ণ ৩৪৩ 

লক্ষযীনারায়ণ, রাওবাহাদূর ৪০৮ 

লজ ৪১২ 
'লণ্ডন টাইমস" ৪০৬ 
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯, 

১৪৮, ১৬৯, ২১৮ 
ল, বোনার ২০৮ 
লম্বার্ ৪০১ 

লরাঁ, অগান্ট ১২৮ 

লসন ৬ 
লসন, উইলাফ্রড ৪১৫ 
'লাইফ, অব ক্রাইস্ট, দি ম্যান” ২৬ 
'লাইফ অব জেসাস” ২৬ 
'লাইফ অব বোনিটো মসোলান, ২৮৫ 

“লাইফ অব মহম্মদ ৫১ 
'লাইফ অব লয়েড জর্জ” ২০৭, ৩৯২ 
'লাইফ ত্যাণ্ড লেটার্স অব মেকলে' ২০৫ 
'লাইফ জআ্যান্ড লেটার্স অব রামমোহন, ৩৪৪ 
লাউজ্শ ২৭১ 

১৩২, ১৩৩, 
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আত্মচারত 

লাওয়েল, জেমস রাসেল ৪১৬ 
লাজারোট ২৮৯ 

লা নেচার ১০৫ 
লাবক [ লর্ড আভেবোর ] ২১৯৭ 
লাভোয়াসয়ার ১০৪, ১৬৭, ২৩৫ 
লাফে, ফাদার ১১৯৫ 

লালেগ্রো ১৩৬ 
লাহা, দদর্গাচরণ ৩৬০ 

লাহা, প্রাণকৃষ্ণ ১৮১, ৩৫৮ 
লাহা, হৃষীকেশ ১৮ 

লা1হড়ী, প্রসন্নকুমার ৩৮ 
লাহড়শ, রামতনু ১, ২৯ 

1লওনার্ড ৯১৩, ৩৪৪ 

'লগোস ২৪৮ 

লঙকন, আরাহাম ২০৭ 

[লঙ্গায়েত ৩৪৬ 

উন, লর্ড ৬৩ 
লিপটন, স্যার টমাস ২১২, ২১৭, ৪০৬ 
1[লিপম্যান, ভন ৯৩ 

ণলবা1১” ৩০৩, ৩৬৬, ৪০৯ 
লিস্টার, স্যার 'ফাঁলপ কানালফ ২৬৯ 
ভাশ কাঁমশন ৬ 

লুই, চতুর্দশ ৪৫ 

লুই [রসায়নাবদ হেনার ময়সানের প্র] 
১৭৪ 

খা? 1 101০5172 998%] 

“লেডন অব ঈদ লেক' &৭ 
লেডেন, জন ২৫ 
লেডেনবার্গ ৯২ 

লেখাব্রজ ২৮ 

লেনথল, ষ্পকার ১৬৯ 

লেনিন ৩৫৪; লেনিন ত্যান্ড গান্ধী ৩০১ 
'লেভারহিউলম, লর্ড ২৫৭ 
লোভ, অধ্যাপক 'সিলভ্যাঁ ১০9৪, ১০৫, ১২৭ 

লেল্যান্ড স্ট্যানফোর্ড জুনিয়র বিশ্ববিদ্যালয় 
২০৯ 

লেসেপুস্, ফার্ডনান্ড ৪১৬ 
লোরাগোয়ে ২৪৮ 
লোরেঞ্জ, অধ্যাপক রিচার্ড ১০৪ 
ল্যান্ড-গ্রান্ট কলেজ ২১৯ 

ল্যানয় &০ 
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ল্যান্সবোর, জর্জ ২২১ 

ল্যাঁস্ক, অধ্যাপক হ্যারন্ড ১৯৭৪, ২৩১, ২৩২, 
২৩৩, ২৩৭ 

ল্যা্লেস ১১০ 
ল্যাভোম্নাসয়ার ১০৪, ১৬৭, ২৩৫ 

“শকুন্তলা” ১১৩ 
শ, বার্ণ ২০৯, ২২৫, ৪১৭, ৪২০ 

শর্ট একাউন্ট অব 'দ রোসডেন্টম অব 
ক্যালকাটা ইন ১৮২২, এ; ৩৬৮ 

শার্প, স্যার হেনার ১৫২, ১৫৩ 

শাস্ত্রী, গশবনাথ ৫, ৯৫ 

শাস্নী, শ্রীনবাস ৯৬ 
শাস্তী, হরপ্রসাদ ৯০, ১০৫ 

শকাগো িবশবাবদ্যালয় ১৭৪ 
শক্ষা-মান্দর ১৬৫ 

[শবপূর হইীঁঞ্জনীয়ারং কলেজ ১৫৯ 
শবপূর বোটানিক্যাল গাডেনি 5০ 
শপ কমিশন, ১৯১৬-১৮ ২৪৭ 

শগল, ব্রজেন্দ্রনাথ ১২৬, ২৪১, ২৪২ 

শীল, মাতলাল ১৮, ২১৬ 

শল, মৃত্যুঞ্জয় ২০১ 
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